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భూమిక్ 

సమకాలపు (పజాజీవిశములో పడుగు పేకగా కలిసి ఇమిడి ఉన్నప్పుడే 

నాటక పరిచయము జనుల మనసులోని చైతన్యానికి ధారాళమైన ఒక పరిణామాన్ని 

కలిగి స్తుంది ఆ పరిణామ చరి త్రనుబప్రే నాట్య సాహిత్యముతో చక్కని. 

వరివయము ఏర్పడు తుంది ఢ్రంధొమ్మిదవ ' శతాబ్ది నడుము వంగదేశములో అప్పటి 
దేశీయ సామాజిక పరిస్థితులను దృష్టిల్ పెట్టుకొని మొట్టమొదటి నాట్యాందోళనకు 

పునాది పడింది. ముఖ్యముగా అప్పటి సామంత రాజుల రంగుల రాట్నమువంటి 

భావ విప్లవమును బక్షీ ఆ ఆందోళన వికాసమూ (ప్రసారమూ సాగింది. గాఢనిద్ర 

తర్వాత జాతికి జాతీయతామోహము భగ్న మైన కాలము అదే అని చెప్పవచ్చును. 

ఆ సమయమందే మహాకవి మైకేల్ మధుసూదనదత్తు ఆధ్యాత్మిక ముక్తి 

వాదానికి నంపూర్తశ క్తిని చేకూర్చాలని కావ్య నాట్య సాహిత్య క్షేత్రమున భావ 

విస్త వమనే బాణాన్ని సంధించి నిరంకుశ మైన భావ వాద లకత్యెన్ని అమోఘముగా 

ఛేఎంచివేశాడు. అయినా ఆ భావ విప్లవము అప్పటి జనుల మానసవై తన్యాంకి 

ఆధ్యాత్మికము క్రీ అనే మం, తాన్ని. ఉపచేశించగరిగిందేకొని, వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యము 

కేంద్రముగా చేసి భారత జాతిని సాొమాజికముగా, వ్యవహారికముగా అదుపాబ్ద లలో 

పెట్టచేకపోయింది. నిజానికి ఈ ముక్తి మంత్రానికి మొట్టమొదటి 'ఉద్గాత 

దింకించంద్రబాబే అని చెప్పవచ్చు. ఆ దృష్పతోనే భగవ దీత కూ "భాగవత శ్రీకృష్ణ 

చరిితకూ భాష్యము (వాసి నార్హకమైన భాష్యరారుడై. నాడాయన, 1) ఆధ్యాత్మికి 

చింతనవల్ల భావ విప్లవము ఆతి విశాలమై భరతవర్గ ర సమాజానికి ఏ విధమును 

మేలు వేయలేదు కాసి భాంగ్లా దేశమందు మా[త్రము సాహిత్య క్షేత్రమున 

రవీందుడూ, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమున వివేకానందుడూ మొదలై నవారిలో ఆ బంకిం 

బాబు భాష్యము ఎ౦తో ప్రతివిందించడము సత్యదూరమిుకాదు. వైష్ణవ భావ 

వాదుల ఆదర్శానికి ఉ త్తరాధికొరీ, నటగురువూ ఆయిన గిరీక్ చం(ద్రులోనూ, 

ఆ తర్వాత నాట్యాచార్య రకుమారులోనూ శ్రీ కామకృష్ణ దేవుని గౌడేయ 

గద్దాళ క్తి కాబోలు దంకిందొబు భాష్యానికి (ప్రతిరూపముగా భాసించింది, పెరిగిన 

చక్కని తోట ఎండపోయిందన్న -మనోవ్యధలోనే గిరీశ. నాబ్యయుగావికి తెర 

£ 



vi ననాన్న 

వాలింది. కొని దాదాపు ఆ యుగములోనే మరల స్వజాత్యభిమానము గల 

'ఆలంఘీర్” రంగస్టలమన (ప్రత్యక్షమయింది, 

(గికిశుడూ, $రకుమారుడూ ఇదరూ నాట్యరంగమున యుగో త్తరులైన 
(ప్రళభావంతులు. యుగంధరులై న వీరిద్దరి (ప్రతిభలనూ మూలగతమైన ఐక్య 
మున్నప్పటికీ అనేకొంకాలలొ గుజగతమైన భేవము లేకపోలేదు. ఒకరికి 
భావమూ, మరొకరికి భావనా, ఒకరికి (పేరణాా మరొకరికి ద్యోతినా (ప్రధానము, 

నాట్యమందు అవసరాన్నిబటి ఆధినయములో ఆవేశతరంగాలను నృషిం 

చడము గిరీశు (పతీభలోవి పళేషము, నాటకమందలి విషయ వనసువును 
సంపూర్ణిముగా అవగాహన చేసుకొని అ పాత్ర చరిత్రను అభినయములో బుద్ది 
దీపముగా వెదజల్లడము ౪రకుమారు విశిష్టత. నాటకము పొరాణికముకానీ, 
చార్మితికముకొనీ, సాంఘికముగానీ ఆయన అభినయ ప్రత్యేకతకు, దైవీ శకికి 
బదులు మానుషీశ క్రి బిలిష్టమైనదని స్పషపడుతుంది, | 

/నాట్యాభినయముగాక తక్కిన వేరు వేరు శీల్చముల సృషిలో చిన్నవి 

పెద్రవి కొన్ని పదితిలు రూపొంది ఉన్నవి, కాని అభినయ శిల్పాన్ని గూర్చి 

రసపచార్ఆ చేయడములో అటువంటి నిరషమెన మధ్యకకిము విలువ ఎదీ లేదు, 
సూమ్మెతి సూత షెన స్వరసరిళి శ్రోతల అంతఃక౦ణావికి బాగా తిగిలి ఒకప్పుడు 
అశరీర మైన షష్పచందన సువాసన వంటి ఆనందలీలా విలాసమునూ, ఒకిప్పుడు 
చెదరపోయిన చిత్రమును ముందకు తోసే ఏదో ఒక విధమెన అనుభ్రవమనూ 
కరిగిసండి, అధభినియములొో ని విచిత్రమైన ఆ స్వర గ్రామము ఇప్పటికీ (ప్రత్య 

తముగా ఇంద్రియ (గ్రాహ్యము కౌదు. అయినా ౪రకుమారవాబు పరోక్షముగా 
ఆస్వర, లయ మానమును ఏదో ఒక విధముగా (ప్రడర్శించేవాడనడము 
సత్యము, ఈ నడిమ (ప్రజాజీవనము మారింది, నామాజికముగా రాజకీయముగా 
నై ఈఊముగా ఆలోచించే పద్రతులు మారిపోయినవి, అందువల్ల ఒకప్పుడు 
రంగస్రలాన సూర్యుడుగా (ప్రకాశించిన “రొమాంటిక్ హీరో” [క్రషపీ వెలవెల 
పోయి, వెన్నెలలాగున తఉణించివోయి గిిశకుమారుతోనే ఆంతరించివోయాడ్చు 
శ్రీశ 9గ౧మ రింగిస్తలాన నవాన్న నాటకము (ప్రంర్మించినష్పుడు అరిగిన సంగతి 



భూమిక గ 

ఒకటి నందర్భాన్నిబట్తి ఇక్కడ ఉదాహరించడము మంచిది, శ1రబాబు విశ్వనాద 

బాబు బుజాన చేయివేసి, నవాన్న నారకముకోని (పధాన సముద్దారు కేపి పెలె త్రి 

చూపుతూ పరధ్యానశా “వికూ? చూడు, వాడే మన చాకిలి, జ్ఞ పికి రాలేదా 
సీక?”” అని అన్న మాటలు నా చెవివి పడ్డవి. నవాన్ననాటక ములోని (ప్రధాన 

సముదారు పాత్ర ఆతనిక ఏ చాకలిని జ పిక్ తెన్చాడో అది అతనికే తెలియాలి, 

కని అక్షణిక వృిభాంతిలోనే పరోక్షముగా శ్రీరామచంద్రుడు ఒక గుహక చండారి 

రూపములో ఉన్న ఒక రజకుని పాత్రలో ధన్యుడు కొగోరుతున్నాడని నాకు 
(ప్రత్యక్షముగా అను5వము అయింది. (ర్చిని అంఎనావేయడములోనూ, అతిడు 

ఒక సమన్వయము చూపించాడు, (శ్రీరంగమ రంగస్తలాన నవాన్న నాటకము 

ప్రదర్శించిన కొన్నేండ్త తర్వాత $8.దాబు తులపే లోహిడీ రచించిన “దుఃఖీక్ 
అమాక్” అనే నాటకాన్ని (ప్రదర్శించాడు. ఆ నాటకమురో ఆతడు అంతగా 

దిగజారిపోలేదు. (పజానురంజనకు ఆలవాటుసడిన శయోధ్యాధిసతి శ్రీరాముకూ 

ఢిల్లీశ్వరుడైన ఆలంగేరు పక్షమూ (ప్రజాసమూహముతో కలిని ఆ రోజున ఏక 
పంక్తి భోజనానికి వేరుపడిపోవడమే ళోచనీయము, ఆ తర్వాత సూర్యుడు 
పడమటి కొండకు చేడు. రాగరంజి3 మైన పళ్చ్నిమాకాశం మా వారసత్వము 

లోకి వచ్చింది. అక్కడనే కొత్తగా నంనాట్య రంగము వెలసింది. ఢిల్లీ మయూర 
నింహాసనము వదిలిపెట్టి విశాలమైవానములో సమాజానికీ .. మత్తెక్కిన ఒక 
సై వికుని అంగీకారానికీ నశుమ నవనాట్యరంగము కొత్తగా విలపిల్లింది. వ్య కి 
స్వాతంత్ర్యము నుండి సమష్టి చైతన్యానికి చేరడానికి ఆదే తరుణము అని 
ద్వితీయ మహాసంగ్రామ నాటకమురోని గాంకమందే సూచన ఏర్పడింది. అది 

ఒక యుగసంధితరుజము, , 

సామాజ్యవాదశ క్రికి విరుగ్ధముగా ఆసియాఖండమంతటా (పబలిన (ప్రజొ 

స్వామ్యముమీదకూ డా భారతీయుఒకు మోజు తగ్గింది, సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యము 

తప్ప ఏ షరతులున్న (ప్రభుత్వమూ పనికిరాదని సీకపడ్ది. ఉభయు..తొల పెద పెద 
కా ఉు a 2 OO 

నాయకులూ ఎడతెగకుండా జరిపిన రాకీ సంభాషణలు చురకత్తి పలిగోరై నట్లు 

ముగిపినవి, సామాజ్యవాది అయిన ఆంగ్ల వభుక్న ముతో సంపర్కము పనికిరాదని 

కోటానుకోట్ల వార శియులనో ఏ “క్విర్ణండియో” ఆనే వినాదము దశదళలా మారు 
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మోగింది. చిట్లచినరకు గాంధీమహాత్ము డునదేశించిన “చావో బదుకో” అనే 
యల 

మంత్రమే భారతీయులకు యావన్మండికి గాయ(తీమంపత్రనుయింది. 

1942 ఆగస్టులో భారతదేశమంతటా (ప్రజాస్వామ్యము ప్రారంభమయింది. 

అయినా సా(మాజ్యవాది అయిన [బిటిమ (పభుత్వము (ప్రాణాంతక (పయత్నముగా 

భారత డేశమును వలస రాజ్యముగా కమ ఆధీనములో ఉంచుకోవాలనే స్వార్థముతో 

భాగత దేశముపై సమస్త హింసా దౌర్దన్యాలతో విరుచుకపడ్డది. రాజ్యాంగ సమ్మత 

ముగా డేళశవిభజన జరిగి స్వాతంత్ర్యము వచ్చింది. కాలనేమి అధభిశాపములాగు 

వచ్చిన ఈ స్వాతంత్యముతో డేశములో అల్లరులు చెలరేగినవి. మత దురభిమాన 
ముతో ప్రజలు మహాఘోరముగా ఒకరినొకరు చంపుకొని, ర క్రపాతము లేకుండా 

వచ్చిన ఈ స్వాతంత్ర్యానికి పాపసరిహారము చెల్లించారు. ర క్షక్షయావికి కారక 

మైన ఈ చర్మిత్రారంభకాలమే నవాన్న నాటకరచనా అ) 

(ఒకవైపు పవిత్రమైన స్వాతంత్ర్య సంగ్రామమున ఆక్మబలిదానము చేయ 
డానికి లజోపలక్షలు భారతీయులు చారులు దీరి నిలబిడిన టీ మరొకవంక సామాజ్య 
వాదుల రెక్కల నీడలో హాయిగా పోషణ పొందుతూ, స్వార్ధపరులైన గుత్త 
వ్యాపారులూ, చీకటి బజారులో నిత్యావసరమైన సరుకులు దాచి కీయ పెంచి 
డబ్బు నిల్వచేసుకొనే వ ర్రకులూ, అభివ వృద్ధి నిరోధక శ కులతో చేయిగలిపి దేశ 
పజల రకాన్ని పీల్చి సిప్పి చేశారు. దీన్నిగూర్వే శరళ్చం[ద్రబాబు తన భాషలో 
“గోవుల మాంసమె _్రీన బండిని లాక్కొనిపోయె ఎద్దులు ఆ గోవులజాతివే” అని 

చెప్పాడు. 

స్వధర్మ రత్షణక్రై ఆత్మదిలి సాగిన వేదిక మీదుగానే సంఘ దోహులైన 

ఈ నరపిళాచాల శృశానోల్లానమే బాంగ్లా దేశానికి సర్వనాశము తెచ్చిపెట్టింది. 
భూస్వాములు ర ౩ తులను భూమీ తిండీ లేని. ఛిక్షకులుగా మార్చివేశారు. సహింప 

శక్యముగాని నిరంకుశ శాసనాల శోషణవల్ల బాంగ్లా దేశములోని (గ్రామీణుల జీవ 
నము ఆమూలాగము తల క్రిందులె పోయింది. కొలాంధకొరములాగున మహా 

క్షొమము దేశమంతటా వ్యాపించింది. చేటల గాలితో ముందుకు సాగిన ఆధూమ 
శీతువూ, దానివెనక తిండిలేవి నిరుపేదల ఆకలి యౌ(త్రలూ, ఆ వెనుక శాన 
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రోదన ధ్వనులూ పట్టణాల రాజవీధులలో నందులలో గొందులలో (ప్రదక్షిణాలు 

చేస్తూ తిరగసాగినవి. ఎన్ని లక్షల (ప్రాణాలనో పొట్టబెట్టుకొన్న ఘోరమైన ఈ 
మహా క్షొమేతిహాసము భారత చరిత్రలో మాసిపోని కళంకాధ్యాయము. (దారీ తెన్నూ 
లేక ఆ మహాక్షొమదులో ఆకలిగొన్న (ప్రజలు నిస్సహాయులై దాటలలో దియళ్ళలో 

గుంపులు గుంపులుగా మృత్యువుపాలై నారు. కాని నిస మంటలు కురిసిన ఆగస్టు 

ఉద్యమములో భారతీయులు నీరుకై మృత్యువును (ప్రతిఘటించి నిలవగలిగినారు) 

జాతీయ జీవనానికి వెలుగు నీడల సంధిక్షణమది. ఆ సమయమందే ఆభ్యు 
దయ రచయితలూ, శీల్పులూ, నటులూ సమా వేశమై సాంస్కృృతికోద్యమము తల 

పెట్టారు. పఠన పాఠన రచనాదులలో జాతీయ సంగీతములో నంస్కృృతిని (ప్రవేశ 
పెట్టడ మేకాక, జాతీయ జీవనానికి (పతిరూపములై న నాటకొలు రచించి, (పదర్శించి 

జనసామాన్యములో దేశమునూ జాతిచర్శిత నూ ప్రచారము చేయడానికి ముఖ్యముగా 
పూనుకోవాలని ఉత్సాహవంతులైన సభ్యులకు గట్టిగా తట్టింది. నేనూ ఆ సంఘ 
ములో సభ్యుడనని చెప్పనక్కరలేదు. ఆది మనసులో పెట్టుకొనే నా కర్తవ్యాన్ని 
నెర వేర్చుకోవడము కోసము మొట్టమొదట “అగున్” అనే నాటకాన్నీ, దాని 
తర్వాత దాసి బంద్” అనే నాటకాన్నీ ఆ తర్వాత ఈనవాన్న నాటకొన్ని 

రచించాను. 

అప్పటి సమాజాన్నిబట్టి చూ స్తే “ఆగున్” అనేది పకీక్షొరము వాపిన చిన్న 

నాటిక, కొద్దిమంది శిబ్బల సహకారముతో తేలికగా కొన్నిసార్లు ఆ నాటకాన్ని 
(పదర్శించడము జరిగింది, కొని పాత్ర నిర్ణయము చేసేటప్పుడు వాడుక తెలిసిన 
వారూ, వేషధారత దక్షులూ అయిన కొందరు శిల్పులు అవసరమని అనుభవము 
వల్ల తెలిపికొన్నాను. నిస్సందేహముగా శిల్పి కుళలుడే కావచ్చు. కాని రంగస్టలాన 
అభినయించేటిప్పుడు మామూలుగా ఆ కొశలము చూపలేక పోవచ్చు. 

రెండవ (పపంచ నం(గ్రామాన్ని బట్టి, మహాకొమమూ, మహమ్మారివంటి ఆపె 

దై.వికములైన దుర్భటనలను బట్టి స్వాతంత్రోద్యమ స్వభావము గతి పూర్తిగా 

మారిపోయి ఒక ముగింపు ఘట్టాన్ని చేరడానికి ముందుకు సాగింది. అసలు సమస్య 

ఎటువంటి విర్శాడూసముగా కనబడినా, సంఘటిల్లిన కొన్ని అనర్జాలలో మానవ 

హ న్హము ఏదీ లేదని తోచింది. చెతన్యమూ, వివేచనా కల మనస్సులుకూడా కళ్లు 
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మిరుమిళ్లుగొల్చే వై కుంళభిమలో పడి గిర్రున తిరగసాగినవి. చిట్టచివరకు అటు 

వంటి దుస్సమయములో నే “జవాన్ బంద్” నాటకంనల్ల కలిగిన సూచనలనుబట్టి, 

దేశదు కోసము (ప్రాణాలర్పించిన వేలకొలది (ప్రత్యక్ష దుగలకు జగ్మభూమి ఆయిన 

మేడనీపూరు జిల్లా “బ్యాక్ (గౌండు” గా సముదారు వాగ్మూలడుతో నవాన్న నాట 

క“ వ్రాయడానికి కూర్చున్నాను. మోక్షముకోరిన పరాన్మండలు కళ్ళకు దుస్స్వష్న 

ముగ తోచిన బంగారు ధాన్యము (సోనార్ చాన్) (ప్రధాన సముద్దారు క 

మందారపుషాకృతితో (పకొశించి.ది. భావాలనే దుర్హమ సంకల్పాన్ని దాటుతూనే 

ఆతడు చావడానికి అంగీకరిం. లేదు, ఎన్నో సాతలకో కూడుకొన్న ఈ నాట 
కము నాలుగు నూసాలు విడవకుండా అభ్యాసముచేసిన తర్వాత మొత్తము మీద 
(పడర్శించవచ్చునని తోచిండి y 

/ కిరాయి రంగస్థలాల తోడ్చాటు ఏమీ ఉండదనే నంగతి చెప్పి లాభము 
చేదు. ఆ (పస్తావన వచ్చింది కనుక ఓక వషయము చెప్పక తప్పదు. (శ్రీరంగమము 

లోని విశ్వనాధ బాహుడే చూపిన బంధువాత్సల్యము మరిచిపోలేనిది. *పీపిల్పు 

రిలీపు కమిటీ” ప్రారంభోత్సవ సమయాన (శ్రీ రంగమ నాటకశాలలో మేము మా 
నవాన్న నాటకాన్ని విజయవంతముగా ఏడుర్మాతులు (ప్రదర్శించాము. భారతీయ 

గణ నాట్య స-ఘము పని వారి విసుగులేని ప్రయత్నముతో కలకత్తాలోని వేరువేరు 
నాటకళాల గో, పార్కుల్లో అశ్షే అవిభక్త వంగడేశమిలోని వేరువేరు జిల్లా్హో నూ 
నవాన్ననాటకము ప్రద.౦చిడిము జరిగింది. ఆ ప్రడర్శనాలన్నీ సఫఐందు కావడము 

వల్ల నాకూ ఏ కొంచెమో (ప్రశస్తి లభించింది, (ఇప్పుడు సుప్రభాతము, నిళాంతి వేళ 

కోరిన కోరిక తీరకపోలేను. కాని గొప్పదెన వన సాంఘిక జీవనాన్ని ఆ నాశన 
పిశాచము నల్లవి నీడ మన సాంస్కృతిక జీవనము మీద అడ్డుపడి ఉన్నది, 
శిల్పమూ శిల్పలూ కూడా దిగ్భ్ర మలో ప*ఉన్నారు, సాంస్కృతికముగా నమ 

న్వయమూ అన్వేషజమూ ఎంతో అవసరి మైనా మన మింతవరకూ సరియైన దృక్పథము 
కను చ్కైలేదు 6న పీప్పతనే వాయ:౦చుకానేవాడు సిచ్చివాడు కాని గసక్తివాడు మాత్రము 

కాడు. గురువును నమ్మే ఈ డఃములో అసస్టమారినప్పుడు జ్ఞానాంజనము పె'పే 

పుడక నిదానమూూ తత్వసమాచారమూ రోజుకు ఒక మారెనా వలెవేసాము. 

ఎందుకు వల్లి వేస్తాము? మంత్రో చ్యోరణు చేసేటప్పుడు కూడా మనము గుడ్తివాళ్లము. 



భూమిక ౫! 

మనక రాత్రీ పగలూ లేదు. కాని ఈ మాట గుర్డివావికి చెల్లుతుంది కాని మరణ 
మున్న మనుమ్యుడు కళ్లు ఉండికూడా ఆ విషయములో సంశయ పడడావికి కారణము 
లేదు. కొ త్త విువేజు. మదింపు వేసేటప్పుడు సహజ వివేకాన్ని దుర్వినియోగము 

చేపిన నేరాని కి భిక్షగా (పపంచ దృష్టిలో మన పాణవస్సువనే బంగారానికి చిక 

కాలము విలువ తక్కువగానే ఉంటుంది, శల్ప సంస్కృతిలో," విశేషించి 
నాట్యరంగాన నిజమైన సాఫల;ము ఎప్పుడూ వెనకబకడే ఉంటుంది. 

వందలాది రాతుళ్లు గౌరవముతో చేపిక ఘోషణ అంతా ఎడతెగని ఆమావాన్య 
కారు!కటిలో కలిసిపోతుంది (అందువల్ల బొత్తిగా తరుణము మించిపోయినా 
జాగత్త పడడము మనకు అవసరము, అందుకు జ్ఞానముగలవారు తెలియన్లుండే 
వ,కొబుద్దిమాని కర్మ మార్గాన ముందు నడవాలి, అజ్ఞానులు జ్ఞానవంతులు కావాలి. 

జ్ఞానులు (ప్రబుద్ధులు కావాలి, 

ఎంతో గొప్పదైన సామాజిక జీవనరంగమున సాంస్కృతిక జీవనమువల్ల 
వాన్తవమగా ఎన్నో కొత్త కొత్త సమస్యలు తరుచు రేకె తవచ్చును, ఆ వా స్తవ 
నత్యాలు నర్వ సమ్మతమగునబ్లు మార్చడానికి భావవిప్తవముతో మంచి సాధన 
చేయాలి. ఆ సాధన శుద్ధితో ఉద్దేశించిన శిల్పానికి ఆలోచనా తూనికతో ఆకర్ష ణీ 

యముగా చక్కని రూపురేఖలు తీర్చిదిద్దాలి. మనస్సుకూ ప్రాణానికీ నమన్వయము 
సాధింపలేకుంటే ఆ రూపావికి కళ్లు ఏర్పరచడము ఏచ్చిత్రకొరుని హస్తానికీ 
సాధ్యము కాదు, 

ఈ కాలమున శిల్పి కళ్ళలోని (_పేమా_పేమల అనుభవము నత్యముగాక 
కొంత వాస్తవమూ కొంత నటనా అయితే స్వస్నములోని జ్లాన విజ్ఞాన నంక్రమా 
రేఖగా నిరూపిత మైతే శిల్ప కేత్రమున సరియైన దృకృథము లభింపదు, వారా 

సాహిత్యములి' ఒక చితమున్నది. కుక్క మనిషిని కరచిందనే కబురు హర 

కాదు. మనిషి కుక్కను కరచాడనేదే చమత్కార గు ఎమువల్ల వార్త అవుతున్న 

దిపుడు. వార్తా సాహిత్యమందు రసవివారణకున్న ఈ విలువే అభినయములో 
ఆంగికమునకూ, నాటకములోవి వస్తువునహ, (పయోగమువోని! శిల్ప కళాకౌళ 

లానికీ విర్తేశంచినట్లయితే, నాటక భవిష్యత్తును గూర్చి దాగా సంశయపడవలని 
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వస్తుంది. కన్ను చెదిరే రంగు, కన్ను పొడిచేకాంత, ఆంతస్సారములేని చూడ 
రాని (పదర్శనమూ, క్షీణించిపోయిన జాతి చైతన్యానికి (పతిబిందిములని నా 

నిశ్చయము, 

గతించినదాని'కై విచారపడడము అసంగతము. ఆంగణాల్లో (ప్రాంగణాల్లో 

చక్కని కొతకొత్త నాటకొలు (పదర్శించడ మే ఇప్పుడావశ్యకము. ఇప్పుడు బాంగ్లా 

దేశములో మూడు వేలకుపైగా ఉన్న నాట్యసంస్థలన్నీ సమిష్టిగా చూపుతున్న ఆవేళో 

త్పాహాలు నాటక భవిష్యత్తుకు శుభసూచన మాత్ర మే. ఎన్నో బాధలూ విపత్తులూ ఉన్న 
వలలై రెండేండ్లకాలములోనూ, నాటక (ప్రయోగానికి వెళ్లినపుడు నాకు న్వచృంద 
మైన విశాల ప్రడేశము లభించింది. కాని ఇప్పటి వంగదేశములో మంచి అవ 
'కాశమూ, అవసరమూ ఉన్నప్పుడు ఉత్సవాంగణము వెదికినా కనబడడము లేదు. 
నేను అంగణమును గుర్తించలేదు, అంగణము నన్ను గుర్రించలేదు ఎమో ఎవ 
రెరుగుదురు! 

పీఠిక పెంచడమువల్ల లాభంలేదు.... ఆవసరమూ, బాధ్యతా గుర్తించే 
మొత్తంమీద నా మనస్సుకు మంచిదని తోచిన దానిని విషపటముగా మీ 
ముందుంచాను. విస్తరము కొంచెము ఏదైనా ఉంటే క్షమించండి అని సామాన్య 
పాఠకులను వేడుకొంటున్నాను. (సుసీలదత్తు (ప్రయత్నము లేకుంటే నవాన్న 
దాటకొనికి ఈ నాలుగో ముద్రణము అయ్యేదే కాదు. కాదిట్టి ఆయనకు ధన్యవాదము 
లర్చిస్తూ ఈ భూమికను ముగిస్తున్నాను. 

వీజన భట్టాచార్య 
ఫి 



(ప్రధాన నమాద్దార్ 

కుంజ సమాద్దార్ 

నిరంజన సమాద్దార్ 

మాఖన్ 

దయాల్ మండల్ 

హోరూద త్త 

కాళీధన్ ధాడా 

రాజీవ్ 

చందర 

యుధిష్టర్ 

ఇద్దరు ఫోటో(గ్రాఫరులు 

మొదటి పెద్ద మనిషి 

బరక రా 

ముసలి దీికౌరి 

చారికెవాడ్తు 

పోలీసు యిన స్పెక్టర్ 

డాక్టరు 

దిగింబరు 

ఫకీర్ 
పంచానని 

రాధిక 

వినోదిని 

ఖుకీర్మా 

బిచ్చగత్తె 

బాంగ్లా మెడోనా 

పెద్దమనిషి, నిర్మలబాబు, టొట్, బికారి, 

పాత్రలు 

అమీన్ పూర్ లోని ముసలి రైతు 

(ప్రధాను తమ్ముడి కొడుకు 

కుంజ తమ్ముడు 

కుంజ కొడుకు 

పొరుగు రైతు 

వడ్డీ వ్యాపారి 

బియ్యపు వ-కుడు 

కాళీధను గుమస్తా 

ఒకరైతు 

విప్లవకారుడు 

వారాపతికౌ (ప్రతినిధులు 

వియ్యము కొనవచ్చినవాడు 

ఇంటి పెద్ద 

(పధాను భార్య 

కుంజ భార్య 

వీరంణజను భార్య 

హారూదత్తు బావమరిది, కాని 

ప్టేవిల్స్, రోగులు, భృత్యులు, చందర్ కూతుళ్ల, నీరకతు, రైతులు, తిండిలేని 
జనం మొదలె న నారు, 

కూ 





[(పథమాంకము = మొదటి రంగం 
(వగలు వెళ్ళిపోయింది. చరాచరాలను కప్పివేసి డొర్భాగ్యపు పచ్లెమీ*కి దిగి 
వచ్చింది రాత్రి, రంగస్థల మంతటా ద్టమైన చీకటి దూరాన ఎ త్తెన ఎరవి 

భూమి. మసక వెలుగులో తాబేలు డిప్పలాటి పీఠభూమిమీద ముగురు 

నలుగురు మనుష్యులు రాకపోకలు చేస్తూ కనబడుతుంటారు. ఇద్దరు 

వ్య కులు భయపడుతూ జాగత్తగా రంగస్థల పీకి వచ్చి తమలో 

తాము ఏవో గునగునలాడి వెళ్ళిపో హ్ తర్వాత కొంచెం 

సేసటికి మళ్లి ఎవరో ముకొందరు నచ్చి గునగునలాడి వెళ్ళి 

పోతారు. మనుష్యుల నీడలు చేతులూ కాళ్ళూ ఆడీంచడాన్నిబిట్టి 

గట్టిగా మాట్లాడక పోవడాన్ని బది ఏరో భయంకరమైన కుట 

వాళ్ళ నడమ జరుగుతున్నట్లు తోస్తుంది. హఠాత్తుగా ఏదో 
తగలబడి ఎత్రిన చోటు మరింత ఎ ర్రదడిపోతుంది, 

పెకి పోతున్న బపొగలతో బూడిదా, నిస్పు గవ్వలూ 

ఎగిపిపోతాయి. మంటల వెలుగులో పీఠభూమి మీద 

ఉన్న మనుష్యులు ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తారు, 

నల్లగా, బలంగావన్న ఇద్దరు వ, క్రులు- ఒకడు 

బాగా వయసు మీరిన వాడు. ఇంకొకడు 

ముప్ఫై, ముప్ఫై రెండేండ్ల వయసువాడు, 

వాళ్ళ ఒంటిమీద బట్టే వీ లేవు, మోకాళ్ళ 

దాకా ఒక బిట్టసు చుట్టబెట్టుకొని చేత్తో 

లారీలు పట్టుకొని అవేళముతో బుజాల 

కండరాలు పొంగిస్తూ కనదిడతారు. ] 

(ప్రరాను : (చేయెత్తి ఎరరని పీఠభూమి కేపి చూపిస్తూ ఇదంతా కొంత సేపు 

అవగానే....కొంత సేపైన తర్వాత సగలు వస్తుంది దాని ఎన్నిక జరుగుతుంది. 

ఆ మాట మన (శ్రీపతీ, భూఎతీ చెప్పి వెళ్ళారుర కుంజా! ఒరే కుంజా అటుకేపి 

క్ళ్లు విప్పి చూడు. అటువంటి సౌందర్యము, అ భయంకర సొందర్యము కొల్ల త్రి 

చూడరా! (జాలిగా, నిర్లక్ష్యంగా నవ్వి) ఈ మూడు పొణకల ధాన్యం నా కంటావా 
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నువ్వు! జీవితం అర్చించకుం కే శాంతి లేదు. ఆ కాంతి సంగతి నీకు పట్టదూ 

తట్టమా. ఒరే కుంజా! నేను ప్రాణం అర్చిస్తాను, రా! శత్రువుల నోట్లో దమ్ము 
కొట్టి ప్రాణాలు ధారపోస్తాను రా కుంజా! మన శ్రీపతీ భూవతీ.... ........ అ= iss 

[నేపథ్యంలో వెదురు కర్రలతో కొట్టుకొంటున్న చప్పుడు] 

కుంజ: (నోటిమీద చూపుడు వేలు మోపి) మాట్లాడకు! 

అలికిడి మరి లేదు. అది = అదీ...... 

(పధాను : పద పద కుంజా మనం ముందుకు వెళ్లాం పద. 

కుంజ : ముందుకు వెళామా! వెరివాడా! నీ బుర్ర పాడె నుంది, 
యణ = గొ 

(ప్రధాను: నా బర పాడయిందా! 

కుంజ: కాక మరేమిటి! (నేపథ్యంలో కర్రలతో కొట్టుకొంటున్న చన్పుడు) 
అదుగో, ఆటుకేసి విను, అవును. అదుగో మళ్ళా కొట్టుకొంటున్న చప్పుడు. 

(ప్రధాను : మళ్ళా! మళ్ళా! వాళ్లు ఎంతమంది ఉంటారంటావు? 

ఎంజి; ఎంత మంది ఉన్నారో ఎట్లా చెప్పగలం! ఎంతమందో? 

(ప్రధాను : అయితే సద! ఎకాయికీని వెళ్ళి వాళ్ళను చుటుముపేదాం! పద. 
లు ద 

ఆ కేకలవ్నీ వాళ్ళ వే, న 

రుంజ : కాదు, అట్లా కొదు. అదుగో మళ్ళా అదె, పద; పారిపోదాం, 

(పధాను : పారిపోవడమా! పారిపోదామంటావా! నువ్వు....నువ్వు టల 

కుంజ : వట్టినే తెలిసికొన్నందువల్ల లాభమేమిటి? పద, ఆ అడవిలోకి 
పరుగె త్రపోదాం పద, 

ప్రధాను : (ఏడ్చు గొంతుతో) అబ్బా! నా గుండె మండిపోతున్నది, ఒరే 
కుంజా! నా గుండె....... ... 

కుంజ: సీ గురించే నా గుండెలో మహాజ్వాల, నీ గురించే తెలిపిందా? 
మహాజ్వాల. 

(అని (పధానుని చేతితో పట్టుకుని లాగుతూ యిద్దరూ వెళ్ళిపోతారు. తడ 
ద క్త 

దిడుతున్న కాళ్ళతో వినోదిని ప్రవేశి స్తుంది.) 
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నో: (తెలియని దానిలాగు అమ్మో! ఇదేదో ఆపద వచ్చి పడిందే, 
ఇప్పు డెక్కడికి వెళ్ళాలి? (గబగబా వెళ్ళిపోతుంది. తడబాటుగా నిరంజన్ (ప్రవే 
కిస్తాడు), 

నిరంజన్ : (పైన బిపేఏ లేకుండా రోజుత్ఫూ అందువల్ల నే ఇదేదో మహా 

(ప్రమాదం (గది గబా వెళ్ళి తాడు 

పంచానని : (లాఠీ మోపి తొందరగా నడుస్తూ లేదు, పిగూ, గౌరవమూ 

మరి ఉండదు. సిగూలేద, గౌరవమూ లేను. బౌను. ఉండదిక. (తొందరగా 

వెళ్ళిపోతుంది.) 

[తల విరబోసుకొని వగురుస్తూ రంగస్రలంమీద నుంచి రాధిక దగ్గరకు 

గబగబ వెళ్ళిపోతుంది. సంజపేళ గోధూ€ వెలుతురులాగు పీఠభూమి 
ఎరుపు (క్రమేపి విషబ్దమైపోతూంటుంది. దూరాన్నుంచి శంఖధ్వని 
వినవ స్తుంది, చీకటిగా ఉన్న రంగస్థలంమీదనుంచి కొన్ని 

క్షణాలపాటు చాలామంది నడుస్తున్న చప్పుడు వినబడి 

శ్రిమంగా దూర మైపోతుంది, కుంజ (ప్రవేశిస్తాడు. ] 

కుంజ: (కాలితో నేలను తట్లుతూ) పోనీ........ వెళ్ళిపోయారు. రండి, 

మీరందరూ ఇటు రండి. 

ప్రధాను : (ప్రవేశించి మణికట్టుమీద తగిలిన గాయాన్ని చేతితో కప్పి 

పట్టుకొని) వెళ్ళిపాయ్యారా? ఊ(. వెళ్ళినా మళ్ళీ రావడం ఎంత సేపు? 

కుంజ ; ((ప్రధానుకేసి చూపి) అదేమిటి ఆ నెత్తురు? నిన్నెందుకు గాయ 
పరిచారు! 

(ప్రధాను : (నిర్ణక్ష్యంగా తగ్గు గొంతుతో) ఓహ్! ఈ ర కాని కింక విలువ. 

జంతువుల్లాగు, క్ఫూరమృగాల్లాగు అడవున్లో, కోనల్లో పారిపోయి (దితికే వాళ్ళం 

ఈర క్రంమీద ఇంకా భమ! బాగా ఆయింది. కుంజా! ఒరే కుండా! నన్ను ఒదిలి 

సెపైయ్యి. నా గుండె మండిపోతున్నది, అబ్బా! నా గుండె........ 

కుంజ ? ఎవరికి గుండె మండదు? నా గుండె మండడంలేదా? 
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వ్రరాన్ : (కోభతో) నీకూ మండితే నేను చెప్పినప్పుడు ముందుకు 

ఎందుకు పోబేదు? ఎందకు పోరేదురా ముుమకు నువ్వు? సీ గుండె మండితే 

మన (క్రీపతీ. భూపతీ ....... 

కుం. ; ఇంక ఈ 'పత్లి బాధ నా గు_డెనోనూ ఎంతో చు రుమంటున్నది 

శెలుసా పెదనాన్నా! అయినా వీవు ఆ రెండు పేర్లూ మాటి మాటికి నోట తలచు 

కొంటూ కల్ల శాంతి పొందాలనుకొంటున్నావు. మరి నో లోపల్లోపల కొలి 

చస్తున్నా. ఇదే నీహా నాకూ లేడా. అయ్యో కల్ల! కొల్లి! అగ్నిజ్నాల.... .... 

[లాఠీమోపి గబగబ నడుస్తూ పంచానని (ప్రవేళిస్తుండి. ] 

పంచా: (ఆవేశంతో దీని కేదో గట్టి ఏర్పాటు చేయాలి. తెలివిందా 

కుంజా? గటి ఏర్పాటు చేయాలంటే! అరే ఎట్లాంటి సంగతి ఇది? పిగూ,. విడి 

యమా చంపుకొని ఆడవాళ్ళందరూ అడవు గ్లోకి పోయి జాములకొద్దీ ఎందు 

కుండలి? ఏమిటీ ఆసలు సంగతి? ఏమిటి చెప్పు? దేశంలో మగవాళ్లు లేరా మరి? 

కుంజ: సీవా పెద్దమ్మా! 
© 

పంచా; అవును నేనే, ముందు నేను ఆడిగిందానికి జవాబు చెప్పు, 

కుంజ: ఏమడుగుకావో అడుగు, 

పంచా: మళ్ళా అడగాలా? కనదివటముబేదా? తిని కూర్చోలేక ఎందుకీ 
గుర్డిపో కెళ్లు! మీ చేతగ నికనానికి ఆడవాళ్లు ఎందుకు ఈ కష్టాలు సహించాలి? ఏమి 
పాపం చేశారో ఆడవాళ్లు చెప్పు? 

కుంబ: ఏం చెప్పను నేను, 

సంచా: ఏం చెపుతావో చెప్పు! 

ప్రధా; సహించడానకీ వచ్చావు నువ్వు. సహించు, నోరు మూసుకొని 
సహించు. ఎ మాటా చెప్పకు, ఎమైనా అన్నావో అధర్మం అవుతుంది. నోరు 

మూసుకెని ... .... 

పంచా: అయితే చెప్పేడేవిటి! ఇప్పటికి మూక్తొళ్ళనుంచి నేను పల్లెత్తి 
ఘాట్లాడలేమ- ఏమీ అవలేదు. తెలుసా? ఆడవాళ్ళం మేం కాయళషం ఎంతె వా 

అ = 
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ఏదైనా నహించగలము. అదొక పెద్ద విశేషమేమీ కాదు. కొని విగ్గూ! లక్షా ! 
ఈ దేశంలో మొగవాళ్లు మీరు ఆడవాళ్ళకేది ఆలంకారమని చెప్పుకొని గర్వపడ 
తారో ఆ విగ్లూ ఆ లజ్జా అన్నిటికంటే గొప్పది, ఆడవాళ్ళ గౌరవం! అమో 

రామ! ఆడ గవద్దా మరి! చెప్పు జవాబు. మాట్లాడ వేం? చెప్పు (ఆవి కుంజ కేసి 

శ్ష౦ చూపి గదిగది వెళ్ళిపోతుంది.) 

కుంజ : (మోభిస్తూ) మర్యాద! చూస్తున్నాంగదూ గౌరవం! (బతకడమే 

అమర్యాదై నచోట. ఆడవాళ్ళకు గౌరవం! కావి....కౌని.... (అవి పెద్ద నిట్టూర్పు 
విడుస్తాడు.) 

(పాను: అదుగో! మళ్ళీ వచ్చి పడింది ఈ “కాని”, అన్నిట్లోనూ ఈ “కాని” 

ఒకటి! (హఠాత్తుగా ఆవేశంతో పరుగెత్తి పోయి కుంజ గొంతు పట్టుకొని, ఈ కాపి? 

అనేవాన్ని గొంతు నులిమిపారేపి మరి లేకుండా చేసేసాను. ఒరే కుంజా! ఒరే, 

మరి మిగలకుండా....(ఆని కలియబడతాడు.) 

కుంజ : పెదనాన్నా! పెదనాన్నా! ఏమిటిది? సీక్రేమయింది* ఎందు కిట్లా 

అయిపోతున్నావు? (అని ప్రఛానును ఒక తోపు తో స్తాడు 

(పా: (క్రిందపడి హఠాత్తుగా మామూలు స్థితికి వచ్చి అయ్యో! ఏం 

చేశాను నేను!! 

కుంజ : పెదనాన్నా! పెదనాన్నా! 
© @ 

(ప్రధా: ఒరే కుంజా! నా గుండె మండిపోతున్నదిరా! ఆయ్యో! నాగుండె 
భగ్గున ....భగ్గున.... (అని వగరుస్తూ కుంజకేపి చూస్తుంటాడు, యుధిషిరుడు 
వ్రహాస్తాడు.) 

యుధి: కుంజా! 

కుంజ: (తలెత్తి చూసి) ఓ! తమరా! ఎప్పుడోచ్చారు? 

యుధి: ఈ (ప్రాంతానికి వచ్చి ఏడురోజు లయింది? 

కుం: ఆరే! లొ త్తిగా శెలియనేలేరే మాష! 



6 నవనన్న 

యురి: అవును. మీకు తెలియకపోవడం నహజమే, ఎందువల్ల నం'పీ 

నేను ఈ మధ్యనే వచ్చి రెండు సార్లు తిరిగి వెళ్ళాను. మూడ్డాళ్ల [క్రితం = అంపే. 
పోయిన బుధవారంనాడు ఒక కాబూలువాలా తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడనుంచి, 

కుంజ: (తల ఊపి) కాబూలువాలా! పొద్దుటపూటగదూ? 

యుధి: అవును సుమారు తొమ్మది గంటలప్పుడు (కొంచెం నవ్వి 

ఆ కొబూలువాలాను నేనే, 

కుంజ : మీరేనా! అల్లా చెప్పండి. (ఆశ్చర్యపోతాడు) 

కుంజ: అవును, సరిగ్గా చెప్పారు మీరు. 

యుధి: చూడు, మళ్ళా ఒకరోజు రాత్రి రతన్ గంజి నుంచి గురంమీద 
వెనక్కు. వెళ్ళిపోయాను నేను, 

(రుంజ, (ప్రధాను యుధిస్టిరుకేపి ఆశ్చర్యంగా చూ స్తుంటారు] 
సరే, అదట్లా ఉండనీయండి. ఆ విషయాలన్నీ మీకు తెలియవలసిన అవ 

సరం లేదు. సమయం చాలా తక్కువ రెండు మూడు అత్యవసర విషయాలు 
మీతో మాట్లాడి నేను వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి, అసలు సంగతి ఎమిటంటే, మన 
క_ర్రవ్యానికి ప్ో అడ్రంకులు కల్పించాలని చూస్తున్నారు కొందరు. వాళ్ళకు 
బుద్ధీ వచ్చేటట్లు చేయడానికి మనము ఏదో గట్టి ఎర్పాటు వెంటనే చేపి తీరాలి. 
అంతకన్నా మరో దారి ఏదీ చేదు, మన ఆదర్శం నెరవేరాలంటే ఏదో వ్యవస్చ ళ్ 
అది ఎంత కఠినమైనా ఎంత నిష్ట్రరమయిందై నా అవలంబించి తీరాలి, అందికు-ఏ 
మా(తిం వెనకాఎనా మనం ఇక ముందుకు పోలేము. విజయం మనడేనని నే నెక 
గుమను. కొని ఆ విజయం అనాయాసంగా లభి.చదు. కుంజా! అడుగడు హృ 
నెత్తురు ధారపోపి అయినా ఆ ఒజియలక్కీని జయించి మను తీసుకొచ్చి తీరాలి, 

ప్రధా: (ఉత్సాహంతో) ఆందుకే నేను “కుంజ్రా! ముందుకు వెళ్ల. 
అమాంతం ఆవాళ్ళను దుబుముట్టి పడగొట్టు.” అవి ఎంతో చెప్పాను, కౌని కుంజ 
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సా మాట వినిపించుకోలేదు. పారిపోయాడు, వట్టినే పారిపోయాడు. ఇప్పుడే 

గనక మా (శ్రీపతి, భూపతి ఉంటేనా (అని దుఃఖంతో పడిపోతాడు 

కుంజ ; (యుధిష్టరుతో చాటుగా మెల్లిగా) చివరకు మా పెదనాన్న ఆ ఇద్దరు 

కొడుక.ల దుఃఖముతో పిచ్చివాడై పోయాడు. 

యుధి : కాదు. పిచ్చివాడు కాదు. కరంజా (సధాను పిచ్చివాడు కాదు. ఇది 

నిశ్చయం. మిధ్యకాదు. ఇప్పుడు మనకు ఇట్రి ఉన్మాదమే అవసరం. ఇద వట్టిపిచ్చి 

కాదు కుంజా! 

ప్రధా: నేను పిచ్చివాల్ణి కానే కాను, 

యుధి : నీవు (ప్రధాను పిచ్చివాడంటున్నావు. కాని ఆ పిచ్చి దేనివల్ల 

వచ్చిందో ఎందుకు వచ్చింది! నీవు చెప్పగలవా? కుంజా! నీవు పొరపాఎిపడు 

తున్నావు. ఇది పచ్చికాదు, (పధాను పిచ్చివాడు కాడు, 

కుంజ: మా పెదనాన్న పిచ్చివాడు కాడంటారా* 

(ప్రధా: (మెల్లిగా) పిచ్చివాణ్ణట నేను! కాను. ఎప్పుడూ పిచ్చివాణ్డి కాను, 

యుధి : మనరో ఉన్న దోషాలనూ, నై చ్యాన్నీ అన్నిటినీ కాల్చి వేసి 

పవిత్రం చెసేవి ధను గుండెలోని మంటే. ఆమంట. ఆ పిచ్చి మనకందరికీ 

కావాలి ఇప్పుడు. 

|నిర్ణాంతపడిపోయి కుంజ ఏదో చెప్పాలనుకొంటూనే చెప్పలేక పోతాడు, ] 

యుధి: (కుంజ రొమ్ము తట్టి సమయం దాటిపోవచ్చింది. ఇక నేను 
వెళ్ళిపోతాను. (ప్రధాన, వెళ్ళిపోతాను, మళ్ళీ ఒకమాటు వస్తాను, (అని మామూలు 
(ప్రకారం కుడిచేయి గుండెపై పెట్టుకొని, చేతులు పైకెత్తి సెలవు పుచ్చుకొని 
దియలుదేరుతాడు, కుంజా, ప్రధానూ కొంచెం దూరం యుధిషరువెంట వెళుతుంటారు, 

లు 

ఇంతలో నేపధ్యంలో పెద్ద గందరగోళం వినిపి స్తుంది. (క్రమంగా ఆ గందరగోళం 

పెరిగిపోతుంది. కుంజా నాలుగువె పుల తేరిపార చూసాడు. (పధానూ చెవొగ్గి 
శ ల్ 5 సా 4) 

వింటాడు. నేపధ్యంలో క్ర లతో కొట్టుకొంటున్న చప్పుడు ఎక్కు_వపుతుంది.) 

కు౦జ : పెద్దనాన్నా! పెదనాన్నా! అకుగో మళ్లా (అని తన వెంట రమ్మని 
చేత్తొ సై గచేస్తూ వెళ్ళిపోతాడు.) 

లి 
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(ప్రధా: ( పెద్దగా నవ్వుతూ) అరుగో! మళ్లా వచ్చారు. ఒరే కుంజ 

ఈసారి (పాణాలు అర్సించక తప్పదురా! అర్చిస్తాను, నా (పాణం ధారపోసేస్తాను, 

తప్పదు, ప్రాణం ఇచ్చేస్తాను. (వెళ్లును) 

| నేపధ్యంలో గందరగోళం హెచ్చిపోతుంది. వెంటనే లాటీ పట్టుకొని 
జనసమూహాన్ని నడిపిస్తూ పంచానని రంగంలో ప్రవేశిస్తుంది. ] 

పంచాన : (బిగ్గరగా) పదండి, ముందుకు పదండి. మీరంతా ముందుకు 

పదండి. 

| నేపధ్యంలో జనమంతా కలిసి “వందేమాతరం” అని కేకలు పెడుతూ కొంత 
ముందుకు పోతుంది. వెదురులాటీలతో కొట్టుకుంటున్న చప్పుడు 

వినవ స్తుంది. జనం వెనక్కు వ స్తుంటారు. ] 

పంచా: ముందుకు వెళ్ళండి, జనంమీద దూకండి, పొండీ, ముందుకు 

దూక౦డి, 

[మళ్లా కొట్టుకొంటున్న చప్పుడు, జనానికి జనం భయపడి వెనక్కు తిరుగుతారు. ] 

(చెబ్బతిన్న ఒక వ్యక్తి పరుగెత్తి వచ్చి) ఓయ్ బాబోయ్! అబ్బో! నెత్తురు 

నెత్తురు! ఓయి నాయనోయ్,అమ్మో! ఎంత ఘోరం! (అని అరుస్తూ వెళ్ళిపోతాడు.) 

పంచా: ఓహో పిరికీపందల్లారా! వెన్నిచ్చి పారిపోతారేం! ఛీ ఛీ. మీరంతా 

భీరువులు. మగతనంలేదా మీకు! వెనర్కు వస్తారా! మన అమీను పురానికి కళంకం 
తెస్తారాః వెనక్కు. రాకండి. ముందుకు దూకండి. అమీన్సురానికీ జయ్, దూకండి 

ముందుకు, 

[ “వందేమాతరం” అంటూ జనం ముందుకుపోతారు, ] 

పంచా: శభాషు। శభాష్! ఎప్పుడు పుట్టామో ఆప్పుడు చావు అనేది ఉన్నదే! 

భయపడకండి, పిరికిపందలై బతకడం కంటె వీరులై చానడం మంచిది, భయ 

పడకండి. పదండి ముందుకు! నేనూ నామాటా (అని నేపధ్యంలోకి వెళ్లుతుంది. 
మళ్లా కొట్టుకొంటున్న చప్పుడు. డెబ్బ తగిలి తల చేత్తో పట్టుకొని మళ్లా ప్రవేశించి) 
ముందుకు, ముందుకు పదండి (అని అరుస్తూ కిందపడి మాట్లాడలేక ముందుకు 
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పదమని చేతో సెగ చేస్తూ తెలివి తప్పిపోతుంది. జనమంతా పీఠభూమి కేపి 
సరుగెత్తుతుంటారు, ఇద్దరు ముగ్గురు రంగస్థలం మీద పడి కాళ్లూ చేతులూ 

కదిలిస్తూ ఉంటారు. మండుతున్న కాగడాలు రెండు మూడు నేల మీద పడీ 
ఉంటాయి. కత్తులూ, క(రలూ మొదలైన ఆయుధాలు అక్కడా, ఇక్కడా 

చెల్లా చెదరుగా పడి వుంటాయి. తెరలో కొట్లాట గోల తగ్గిపోతుంటుంది. 

కొంచెం తెలివి వచ్చి పంచానని మెల్లగా మౌనంగా చేయి ముందుకు పొమ్మంటు 

న్నట్లు ఊపుతుంటుంది. అప్పటికి కాగడాలు రెండు మూడు పొగలు కక్కుతూ 

అక్కడక్కడా పడి ఉంటాయి, తెరవాలుతుంది. ) 

(పథమాంకిం -- రెండో రంగం 

[ఒక పాడుబడుతున్న ఇల్లు, ఒకగది, రెండు వరండాలూ ఉన్న ఆ యింట్లో 

(పధానూ, అతని తమ్ముడి కొడుకులు, కుంజా, నిరంజనులూ, కుంజ 

భార్యా, నిరంజను కొడుకు మాఖనూ, భార్య రాధికా ఉంటున్నారు. 

(పధాను గది వరండామీద కూర్చొని ఉంటాడు. కుంజ భార్య 

నీశ్ళకడవ భుజానికెత్తుకొని వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 

మళ్లా కొంచెంసేపటికి చంకన ఒక పాతకుండా, చేతో 

ఒక్ బస్తాసంచి పట్టుకొనివచ్చి బయట బస్తాపరిచి 

కుండలోని ధాన్యం బస్తామీద పోసి కాళ్ళతో 

నలగతొక్కుతూ ఉంటుంది. ] 

రాధి: వంట కావచ్చింది. నీళ్లు పోసుకో, ఈ కాసిని ధాన్యమె ఉన్నాయి 

తిండికీ ఆధారం. ఎంత జ్నాగ త్తగా వాడుతున్నాగాని అయిపోయాయి, 

కుంజ : అదేమిటి! ఆట్లా ఆంటావు? గడ్ మంచెమీద నల్ల జాడీలో పాత్ర 

ధాన్యం ఇంకా ఉండాలి కదా? 
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రాధి: (మూతి తిప్పుతూ) ఆ ఇంకా నీ కోసం ఆధాన్యం కూర్చున్నాయి, 

రోజుకు ఎన్నిశేర్ష బియ్యం పడుతున్నాయో ఏ రోజైనా లెక్క_వేసి చూశావా? 

కుంజ : (కోపంగా) లేదు. లెక్క వెయ్యకుండానే నడు స్తున్నది, 

నిరంజ ; (అడ్డువచ్చి) ఈ 'లేదు' అనే గోల సంసారంలో నెల ముప్పై 

రోజులూ ఉండనే ఉంది, మరి ఈవేళ పొద్దున్నే ఆకారణంగా దాధపడి లాభం 
ఏమిటి? నోరు మూసుకొని వెళ్ళిపో ! 

కుంజ: ఆ దురుసుతనం చూడు ఒకమారు, మామూలు మాటతో “లేవు. 

ధాన్యం అయిపోయాయి” అని చెబితే సరిపోదూ! ఊహూ! ఆడవాళ్ళ ఈ సూటిపోటు 
మాటలు వింటుంసే నాకు అరికాలి మంట నె త్తికొ స్తున్నది. బొత్తిగా సహించలేక 
పోతున్నాను. ఛీ! ఛీ! పనికి సుకవాపి, తిండికి రాకాసి, ఈ ఆడవాళ్లు.... ........ 

రాధి : (కోపంతో) అవును. తెగతిని శరీపిం ఎంత ఆందంగా తయా 

రయిందో కనబడడం లేదూ? (మూతి తిస్పుకు) మరి మాట్లాడకు, మీ మొగవారి 

పరువు (ప్రతిషలు నాకు చెప్పకు, తెలిసిందా? మా ఆడవాళ్ళక్కూడా సిగుచేటు, 
(©) a) 

ఎందుకూ వట్టిపోచికోలు కబుర్లు! 

కుంజ: ఓహోహో! ఏమి సిగులాడిరా ఇల్లాలు!! (తాంబూలము 

ఉమ్ముఠాడు.) 

రాధిక : (ఓరచూపు చూస్తి రెండుకళ్లూ పెటి చూడలేవు, వెళ్ళిపోతుంది, 

(ప్రధా: అయ్యో ధాన్యవా! ఊహూ! నాలుగు ధాన్యంగింజల కోసం........ 

నిరంజ : (ఆడ్డం వచ్చి) చాలు. శాంతించు నువ్వు, నీ విచారించడ 

'మేమీ బాగాలేదు నాకు, నీ పరితాప వాక్యాలు వినలేక చెవులు గళ్లుపదున్నాయి, 

కుంజ: అవును. అంతా నాశనమైపోయి ఇప్పుడిక ఈ సరితాపమె 

మిగిలింది నీకు. ఎన్నో ఘనకార్యాలు జరిగిపోయినయి నీవల్ల. 

(ప్రధా: మూడు నాలుగు ధాన్యంగింజలు కాదు. మూడు మూడు పొణకల 

ధాన్యం. 

కుంజ: చాలు! క్రియ సీ గుర్రాన్ని. 
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(ప్రధా! (గట్టిగా నిటూర్పులు విడుస్తాడు.) 

నిరంజ: ((పధానుతో) చేసిందంతా బాగా ఆలోచించే చేశాడు. 

కుంజ: బాగా ఆలోచించడమంకే? తాను స్వయంగా చేశాడూ, బాధ్యత 
వహించి పదిమందికి చెప్పి ధాన్యం పాడు చేయించాడు. 

ప్రధా: (గట్టిగా) ఎవరికీ ఏమీ చెప్పలేదు ఈ (పధాను, ఏమీ బలవంతం 

చెయ్యలేదు. 

కుంజ : నీవు స్వయంగా నీ చేత్తో ఇతరుల పొణకల్లోని ధాన్యం నష్షపెట్టా 
వని నేను చెప్పడంలేదు. ధాన్యం దంచే మరదాకావెళ్ళి (బతిమాలి చెప్పడం బల 
వంత పెట్టడము కొదా* ఆ తర్వాత్,.......: 

నిరంజ : నేను ఎవరినీ బలవంత పెట్టలేదు. 

కుంజ: అయితే మంచిదే. నీవు (దితిమాలాలేదు, బలవంత పెట్లాలేదు, 

కాని నువ్వు చేసి చూపించి వారికి నేర్చి పెట్టావు. 

(ప్రధా: అవును నేర్పాను. 

నిరంజ: మరి ఆ పని వివేచనతోనే చేశావా? 

(ప్రధా: అవును. మంచి వివేచనతో చేశాను. నేనే నేర్పాను ఆందరికీ_ 

నన్ను పము చేస్తారో ఛెయ్యండి. పడవను నేనే అటకాయించి ఉంచాను, ఇరవై 

నాలుగు గంటల నోటీసుతో పడవకెత్తించి మరోచోటికి నేనే పంపేశాను. మీరు 

ఏమిదలచుకొన్నారో మీరు చేయండి నన్ను. ((పధాను అస్టిరుడై పోతాడు.) 

కుంజ : (మాట్లాడకని నిరంజను సెగచేసి) నిన్నింక ఎవరూ ఏమీ చేయ 
దలచుకోలేదు. కొని నడమనడమ మీరు ఎందుకో పరికాప పడుతూ మాట్లాడడం 
నల్ల నే ఈ సంగతులన్నీ ఎ త్రవలసినచ్చింది, అయిందేదో అయ్యేపోయింది. ఏమైనా 

అటువంటి ధాన్యం కొన్ని నెలలతర్వాతగాని మళ్ళీ లభించదు దేవుడు అన్నుగహి స్తే క 

ఏ ఇబ్బందీ రాదు. ఏ విపత్రై నా మునపటిలాగు వచ్చిపడినప్పుడుగదా మళ్ళీ తిండికి 

దేవులాట. ఏదీ? ఇల్లాలెక కాడికి పోయింది? ఒరే మాఖన్ మీ మీ అమ్మను ఒకసారి 

కేకవెయ్యరా * 
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మాఖ: మరి అమ్మవచ్చి ఏం చే స్తుందిప్పుడు, 

కుంజ: ఏంచేస్తుందో చెప్పాలా నీకు! మొండివెధవా? వెళ్లు. తొందరగా 

పిల్చుకరా ! 

మాఖ : సరేలే! వెళుతున్నా. (వెళ్ళిపోతాడు) 

కుంజి : చంటివెధవ! నోట్లో చనుబాలవాసన ఇంకా పోలేదు. ఇప్పుడే 

ఎదురువాదించడం నేర్చాడు, తల్లి వీణ్ణి ఎట్లా చూస్తుందో ఏమో మరి. (వచ్చిన 
రాధికను చూసి) సీ స్వభావం చూపించి అప్పుడనగా వెళ్ళావు. మూతి ముడుచు 

కొని కూర్చుంటే అందిరికీ కడుపునిండుతుందా చెప్పు, 

రాధి ; నే నెప్పుడు కోప్పడ్డాను? 

కుంజ : ఆ సంగతి కాదులే! (మెల్లిగా అడుగులు వేస్తూ పెద్దగదిలో కెళ్ళి 
ఏదో మంచెమీద దాచిపెట్టావు ఆ సంగతి. 

రాధి : నేనేదో దాచిపెట్టుకాం టే దానివల్ల ఎవరికీ వచ్చేదీలేదు పోయేదీ 
లేదు, 

: లేకపోవడం ఏమిటీ! బొత్తిగా గోళ్ల గిల్లుకుంటూ ఇంట్లోకూర్చొని 
తత చూడు అదే, నీది, ఆ వస్తువు తెచ్చియ్యాలి నువ్విప్పుడు. 

రాధి: (ఊహించి కొంచెం కోపంతో) ఏది? ఎదియ్యాలి? 

౦జ ; (కళ్లు మూసుకొని దాని పేరేమిటి చెప్పా, 

రాధి: ఆ-హా, సీ తమాషా చూ స్తుంటే మెడకు ఉరిపోసుకోవాలనిపిస్తున్నది. 
కుంజ : ఉండు జాపకం వస్తున్నది, నీవు rn - గలగల చప్పు 

గ్రవుతుంది, అదే. డానిపేరూ ...ఆ జ్ఞాప్ం వచ్చింది. స కాళ్ళ ఆరే, 
రాధీ ; సొంజేబులి జర, adsl 

కుంట : అవునవును, అదే, 

రాధి! ఆమాత్రం నాకు తెలియదనుకున్నావా? ఎప్పటినుంచో అది సీ కళ్లు 
కుడుతున్నది, నా దగ్గిర కొంచెం నాటకమాడావు, పుట్టింటివాళ్లు పెట్టిన వస్తువని 
అడగడానికి బిడియపడి: చూడు, (పేమతో ఆ వస్తువు నాకిచ్చింది మా అమ్మ, అది 
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నే నివ్వనుగాక ఇవ్వను. అందుకే జాగ త్తగా దాచిపెట్టాను. అన్నీ తినేళశావు, 

మిగీలున్నది అదొక్క కే నాకు, అదికూడా మిగలడం చూశ్ళేకపోతున్నావు అయ్యో 

అదృష్టమా * 

కుంజ: ఇవ్వనుగాక ఇవ్వననిచెప్పి స్తీ అదృష్టాన్ని దురదృష్టంగా చేసు 

కోకు. కుంజ సముద్దారు ఇంకా (దితికే ఉన్నాడు, చచ్చిపోలేదు. 

రాధి ; మంచిమాే. అందుకు ఇదే తార్కాణం, ఆదీ నా సౌభాగ్యమే, 

కుంజ ; అంతేనా ఆది! నేను చచ్చిపోతేనే స్వేచ్చకూ,నీ సౌభఖ్యానికీ పుట్టింట్లో 
ఏ ఇబ్బందీ ఉండదని అనుకొంటున్నా వేమో నీవు! అది దప్పిక తీరుతుందని ఎండ 

మావులకె పరుగెత్తడ మే సుమా? కేవలం ఆళాభంగమే తెలుసా! (అని గభాల్న 

ఇంట్లోకి పరుగెత్తి, గుడ్డా గుడుసూ అన్నీ మూటగట్టి బయటికి తెచ్చి మీ పుట్టింటి 

వాళ్లు చాలా గొప్పవాళ్లని మాటిమాటికీ మాటల్లో, చేష్ణల్లో కనబరుస్తుంటావు. ఆ 

దీమా ఒక్క దెబ్బతో నాశనం చేసేస్తాను, (అని మూట కింద డింపుతాడు, రాదిక 

వెళ్ళిపోతుంది.) 

నిరంజ: ఇవన్నీ తీసుకొని ఎక్కడికి వెళావు? 

కుంజ : ఇం కెక్కడికీ దుకాణానికి! ఇంట్లోవాళ్ళకు తిండి పెట్టాలిగదా! (అని 
మూటతో వెళ్ళిపోతాడు.) 

(ప్రధా: మాఖన్! ఒరే మాఖన్ (అని దగ్గుతూ, తిడుతూ ఇంట్లోకి వెళతాడు.) 

నిరంజ : ఉమ్మె త్రకాయ! సంసారాన్ని సర్వనాశనం చేశాడు. వెధవ! నేనూ 

ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను, 

(నీగ్ళకుండ దంకనపెటుకొని వినోదిని వసుంది ] 
టి ఇతీ 

వినోదిని : ఎక్కడికె భావు! 

నిరంజ: ఓహో! మరొక వగలాడి వచ్చింది! ఉన్నదంతా అయిపోయింది. 
ఎక్కడకీ వెళ్ళిపోక చేసేదేముంది? 

వినోదిని : అయ్యో! ఆదేమిటీ! నేనేం చేశాను” 
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నిరంజ : ఏమీ చెయ్యలేదు, ఏమీ చెయ్యలేదు, సరేనా? వెళ్లు, ఇక్క 
ఖ్రుంచి వెళ్లు, నీకు పుణ్యముంటుంది. నాకేమీ బాగాలేదు. ఇప్పుడే నేనూ వెళ్ళి 

పోతాను, 

వినోదిని: అదే అడుగుతున్నాను, ఎక్కడికి వెళావూ అని, 

నిరంజ : ఎక్కడికి వెళ్ళడ మో నాకే ఇంకా నిశ్నయంలేదు. రెండు కళ్లూ 

ఎటుచూపి స్తే అటు వె ళాను, 

వినోదిని: అయ్యో రాత! ఏమిటీ మాటలు! 

నిరంజ: ఈ సంసారంలో మీతోపాటుఉండి రాతింబగళ్ళూ సతమతం 
కావడంకన్నా మరొక పేముంది! ఈరోజే వెళ్లి పోతాను నేను, 

వినోదిని: అయితే నన్నుకూడా తీసుకపోరామా! 

నిరంజ: తాను దూర సందులేదు మెడకొక డోలు అన్నట్లుంది. 
వినోదిని : నీకున్న సందు నాకూ ఉంటుంది. నన్నేం మాసుకపోవాలా ఏం? 

నిరంజ : ఎక్కడికిపోతావు నీవు? ఎక్కడా నిల్చోడానిక్కూడా నాదీ అనే 
చోటు లేదు (తలాడిస్తూ పెదిమ విరిచి ఇప్పటికిక్కడే ఉండు నీవు, ఏదైనా పనో 
పాటో, కూలో నాలో దొరుకుతుందేమో చూసుకొన్న తర్వాత = అప్పటి నంగతి 
అస్పుడాలో చించుకోవచ్చు, 

నినోదిని: ఒక్కడివే వెళతావా మరి! 

నిరంజి: ఒక్క-ణ్ణికాక జతిన్వరు దొరుకుతారు నాకు? 

నినోదిని: అందుకే వెంట నన్నుకూడా తీసుకపొన్ముంటున్నాను. 
నిర౦ణ : పిచ్చిదానా! సీశేమైశ మళిసోంయిందా? ఎక్కడీకీ వెళ్ళడ మో ఏమి 

చేయడమో నాకే నిశ్నయంలేదని చెపుతున్నాను కొమా! దారీలేదు, తోడూ లేదు, 
ఏమీ బాగాలేదు. అయినా ఇక్కడ అయ్యవార్థ ౦గాఏ నటిల్లు. దినదినగండం. ఏమెనా 
నరే ఎక్కడికో వెళ్ళితీరాలి, - 

వినోదిని: అయితే నిలుచున్నపాటున వెళ్ళడ మెందుకు? వెళ్ళడం తప్ప 
నవ్చుడు ఇవ్వాలే వెళ్ళితే బాధేమిటి? అయినా బాధిందుకు? 
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వినోదిని: బాధ అనుకొంటే బాధ. అనుకోకపోతే ఏమీలేదు. మరి నేనొక్క 
తినే ఇక్కడ ఉండాలిగదా? 

నిరంజ : ఒక్కతెవే ఎందుకు ఉంటావు? మీ ఆడవాళ్ళ ముచ్చట్ల న్నీ ఈలాగే 
ఉంటాయి. 

వినోదిని: మరి ఆడదానై మ పుట్టాను. ఏం చెయ్యను? 

నిరంజ : పుట్టావు. మంచిపనే చేశావు. నీవెంత చెప్పినా ఏమి చెప్పినావినను. 

వినబోను. ఇక్కడ ఇంకా ఎంతోమంది ఉన్నారు, వాళ్ళతోపాటు సీవూ ఉండవచ్చు. 

నిన్నేమీ అడివిలో దిగవిడిచి వెళ్ళడంలేదు. అన్నయ్య ఉంటాడు. వదిన ఉంటుంది. 

పెదనాన్న ఉంటాడు. మాఖన్ ఉంటాడు. వీశ్ళేమీ వరా మివాళ్లు కారు. నీకు భయ 

మెంకకు? సంసారం అవస్త చూ స్తున్నావుకదా! ఉప్పు ఉంటే చద్దన్నముండదు. 

అవస్థలన్నీ చూ స్తూ చూరుపట్టుకొని వేళ్ళాడుతుం టే ముందుముందు ఎలాటి మార్చు 

లొస్తాయో ఏమో! బాగా ఆలోచించి చూడు. (వివోదిని కళ్లు తుడుచుకొంటూ 

ఉంటుంది.) ఉహూ! ఊరికే ఏడి స్తే ఏమీ జరగదు. స్థితిగతులు బాగా యోచించాలి. 

ఏడి స్తే పనులు జరుగుతాయా? అలాగైతే నేనూ ఏడవగలను! కాని కన్నీళ్ల వల్ల 

ఏమీ (పయోజనం ఉండదు, 

[ అలిసిపోయి కుంజ వసాడు, | 

'కుంజ; (వాళ్ళద్దరికేపి చూసి నిరంజనుతో) మళ్ళా చేయి చేసుకొన్నావను 
కొంటాను. ఏం? 

నిరంజ: (మాట్లాడడు.) 

కుంజ: చాలాసార్లు చెప్పాను సీక్తు. పరాయిపిల్ల ఒంటిమీద చేయి వెయ్య 

సరా అని, నూూరుగా ' 

[వినోదిని ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోతుంది). 

మళ్ళా ఆ పిల్ల ఒంటిమీద చెయ్యివెయ్యి నీ సంగతేదో చూస్తాను. ఇప్పుడే 

యింట్లోంచి వెళ్లిపో వెధవా? దర్శిదంలోపడి ఈ నడమ నీ స్వభావం నాశనం చేసు 
కొన్నావు, నీచుడా? మొద్దు వెధవా? ఇప్పుడే నా యింట్లోంచి ఎక్కడికిపోతావో ఫ్లో 
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దున్నపోతా! (అని పిచ్చెత్తినట్లు దగ్గరఉన్న కర్ర తీసుకొని నిరంజను తలమీద 

దెబ్బకొడళిడు. తల పగిలి నెత్తురుకారుతుం కే నిరంజను వెళ్ళిపోతాడు.) 

కుజ : (నెత్తురుచూపి మతిపోయి) ఆ_ మ్మో! తల పగిలింది, నెత్తురు. 

నెత్తురు. అమ్మో! నా తమ్ముణ్ణి ఖూనీ చేశాను. అమో! నిరంజన్! నా నిరంజన్! 

నా తమ్ముడూ! నా తమ్ముడూ! నా నిరంజన్ అయ్యో, 

[తెర వాలుతుంది. ] 

(పథమాంకం - మూడోరంగం 

[గుమ్మంమీద కూర్చొని (ప్రధాను హుక్కా (తాగుతూ పరధ్యానంగా 

ఉంటాడు, కుంజ ముంగిట్లో నిల్చొని కాలి బొటనవేలితో నేల 
గీకుతూ ఉంటాడు, చూస్తే వాళ్ళిద్దరినడమ ఏదో ఆలోచన 

సాగుతున్నటు తోసుంది.] 

ప్రధాన: (చివర పీల్పుపీల్సి పొగ వదులుతూ అఆల్లాగై తే మనకు గడిచే 
దెట్లా? ఏదో ఒకమాట చెప్పు మరి! 

కుంజ: నేను చెప్పేదేముంది? పొలము నీది. నీవే బాగా ఆలోచించి చూడు! 
(పధాను: నా ఆలోచన చెప్పానుగదా, నీవేమంటానో చెప్పు, 
కుంజ: నేను చెప్పవలపిందేదో ఇదివరశ్రే చెప్పాను. 
వ్రధాను : ఏమిటి చెప్పావు? 

కుంజ : పొలమిన్పుడు అమ్మవలసినపనిలేదు, పుల్లుడు చేను అమ్మి తినే కాము, ఎన్నోళ్ల వచ్చింది ఆ డబ్బు! అయినా మంచినీళ్ళ ప్రాయంగా పొలం ఊరికే తక్కువ ఖరీదుకు ఆమ్మివే స్తే ముందుమాట ఏమిటి? చేపిందేమిటో చేశావు, మరి అమ్మవలపినపని లేదు. అయినా * మూడు భ్రీగాలేకదా ఉన్న పొలం, 
(ప్రధాను : అయితే ఇది నిశృ్చ్వయమన్నమా పేగా చెప్పు. అకారణంగా.... 
* ఒక నీగా ఒక ఎకరం పొలంకంు కొంచెం తక్కువ, 
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కుంజ: ఇంకా నిశ్చయ మేనా అంటా వేమిటి? ఆమ్మ వద్దని చెపుతున్నాను, 

మంచిపంట ఎప్పుడైనా పండవచ్చును. దరిదమంటావా, అది ఎప్పుడూ ఉండ నే 

ఉంది. పొలం అమ్మినా ఉంటుంది. అమ్మకపోయినా ఉంటుం. రోజుఅస్నీ ఒక 

మో స్పరే ఉంటాయా? చూదాం. ఇప్పుడు తొందరపడడం ఎందుకు? 

[పొరుగువాడు దయాలు మండలు (ప్రవేశిస్తాడు. ] 

దయాలు : ఇదుగో (పధాను! అయితే ఇంటిదగ్గర నే ఉన్నావన్న మాట. 

ఆందుకే నీ దర్శనం దొరికింది. 

ప్రధాను : (నలువై పులా చూపి పొద్దుటినుంచి మనసేమీ బాగాలేదు. ఏవో 

పాడు ఆలోచనలు తెగవూ, ముడిపడవూ! 

దయాలు : వాన వచ్చేట్లుందే. 

(పధాను : అయితే పై కివచ్చి కూర్చో, పొగాకు తెస్తాను, 

దయాలు : కొంచెం పొగపీలిస్తే మంచిదంటావా? వెళ్ళాలయ్యా. (అని 

కూర్చుంటాడు ) 

(పధాను: ఏమీ ఎక్కడికైనా వెళ్లాలా? (హుక్కా చేతికిస్తాడు.) 

దయాలు : లేమలేకాని...... (పొగపీల్చి వదులుతుంటాడు.) 

కుంజ : (ముందు వచ్చి) దయాలుబాబూ! ఒక విషయంలో, పెవవాడవు. 
నవ 

(పధాను : ఇంకా ప విసషయాలుంటయు మనకు, 

దయాలు ! అయినా విషయమేమిటో చెప్పు, 

కుంజ ; ఉన్న పొలం మూడు ఖీగాలూ అమ్ముకోనడమా మానుకోనడమా 

దయాలు : సంపాదించడం కష్టంగొని అమ్మేసుకోవడం అతీ సులభం, 

కంజ : ఇదివరకమ్మిన పుల్లుడుచేను పక్కనే మూడుభీగాల వీడుంది మా 

అన్నగారికి, అది అమ్మి వేద్దామంటున్నా డాయనగారు, 

డయాలు: ఆ తర్వాతా * 
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కుంజ : అడే నేననేది. నొసటరాపిన కష్టాలూ దుఃఖాలూ ఎలాగూ తప్పవు. 

మధ్యనున్న ఈ పొలం కాసా అమ్ముకొం టే లేని అదృష్టం ఏమైనా వస్తుందా 

అమ్మవద్దు అని నేనంటున్నాను. 

దయాలు : ఆమాట నిజమే. (దితుకుడెరువు ఏదీ లేనప్పుడు ఉన్న పొలం 

ఆమ్ముకొం పేమాత్ర౦ ఎన్నాళ్లు గడు స్తుంది. నేనూ ఆ పొరపాటేచేళను దూరం 

ఆలోచించక్........ 

కుంజ : అవును. అన్నట్లు సీవూ భూమి అమ్మి వేశావుగదూ? 

దయామి : ఆవును, కొంత అమ్మి వేశాను. అమ్మడ ము ఆయిందికొని 

విత్తనాల గింజలకుకూడా మిగల్చలేకపొయ్యాను. నీకే అల్లాగైెతే ఎవరి అవస్థ 

బాగుంటుంది మరి = అంతా పోగొట్టుకొని కరూర్చున్నాకా? 

దయాలు : అంతా. కుంజా! ఉన్నదంతా అయిపోయింది. లేకుంటే మీ 

దయాలు పిడికెడు బియ్యంకోసం గడపగడపకూ దండాలు పెడరాడా? అయ్యో 

రామ? 

(పధాను : చిన్న పొరపాటు క్షమించవచ్చు. కాని పెద్ద పొరపాటుకు మరి 

పరిహారంలేదు. నీవు (పప్రాయళ్చి త్తం అనుభవించవలసిండే, ఈ సంగతి తెలుసుకో. 

కుంజ : తెలుసుకోవడము నిజమే, కాని ఆలస్యంగా తెలుసుకొన్నందువల్ల 

లాభ మేమిటి? 

దయాలు : (జాలిగా నవ్వి) వెంటనే అడగగానికీ తీనుకోవడానికీ సమయం 
కానప్పుడు తెలిసివచ్చింది, 

వ్రధాను : (దయాలు చేతిలోనుంచి హాక్కొం తీసుకొని) అట్ల యితే షి 

కొంచెమో పొలం ఉండడము మంచిదంటావు, 

దయాలు : ఆమాత్రం జీవనాధారం ఉండడం మంచిదే, ఉండనీ. ఉన్న 
పొలం కాసా అమ్ముకొంటపే ఆ తర్వాతా. 

(పధాను; అమ్ముకోవడం మంచిదికాదు, స రేనయ్యా, కాని రోజులు ఎ 

గడు పయో చెప్పు. (బతికి ఉండారిగదా* ఏదీ తిండికి? 
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దయాలు : మీ అవస్తా ఆల్లాగే ఉందా. 

(పధాను : మరి నువ్వేమనుకొంటున్నా వు. 

దయాలు : మీక్కూడా ధాన్యం లేదా! అరే_మీకుకూడా........ 

(పధాను : ఉన్నప్పుడున్నది సర; ఇప్పుడున్నదా! 

దయాలు : అసస్థ అంటే ఇల్లాగే ఉంటుంది. _ నననుకొన్నదేమంపే 

(పధాను ఇంటికీ వెళ్లి తె ఎమైనా కొందెము 

(పధాను : ఇప్పుడు చెప్పు పొలం అమ్మడాన్నిగురించి ఏమి చెపుతావో 

నువ్వు. చూస్తున్నావుకదా పొద్దుటినుంచి కకలూ కొట్లాటా జరిగి చివరకు తిండి 

గి ంజలకోసం ఇంట్లో మిగిలున్న కందుచెంబూ, ఇ త్రతిఆ ప్పేలా అమ్మి రెండుశేర్ల 

తిండిగింజలు తెచ్చాడు కుంజ, పఏమందివున్న సంసారంలో ఈ కాసినిబియ్యం 

ఎవరికి పెట్టడ మో ఎట్లా పెట్టడ మో సీవే చెప్పు, 

రుంజ : మంక్కడున్నాయి. అవీ అయిపోయాయి, 

దయాలు : కుండా. 

కుంజ: పొలం అమ్మడంసంగతి ఏం చెపుతావో ఇప్పుడు చెప్పు! నిన్న 

పొద్దుటినుంచి రంగమ్మకూ నిన్న మధ్యాన్నంనుంచి ఒకమ్మహా, నిన్న సాయం 

కాలమునుంచి మరొకమ్మకు తిండిలేక (ప్రాణంపోవడానికి సిద్దంగా ఉంది. ఎక్కడ 

విన్నా ఇప్పుడు ఈ కబుర (అని ఇంట్లోకివెళ్లి బట్టచెంగులో కాపిని బియ్యంపోసు 
కొని తెచ్చి చా రెడుకం౦ం టి ఎక్కువ ఇవ్వలేకపోయాను దయాలుబాబూ. ఇంట్లో 

మరోపూటకు ఆధారంగా మాకు మిగిలినవి ఇపే. పట్టు (అని ఒడిలో పోస్తాడు.) 

దయాలు : ఈ చారెడుతో ఈపూట కడుపు చల్ల బడుతుందినే మాకు. ఎలాగో 

ప్రాణాలు నిలి స్త చాలు, 

కుంజ : ఇట్లా ఎన్నాట్ల సాగుతుంది, 

దయాలు : ఊపిరాడుతున్నంతవరకు ఆశ తప్పదు. ఆశ ఉన్నంతవరకూ 

ఇది ఉండితీరుతుంది, 

ప్రధాను : వట్టి ఆశతో కడుపునిండుతుందా దయాల్. దీనికేదో ఏర్పాటు 

బర గాలి, 
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దయాలు : ఆ ఏర్పాటు ఏమిటో చెప్పు, నేను అందుకోసం సిద్దంగా ఉన్నాను. 

(ప్రధాను: పద. వెళ్ళిపోదాం. 

దయాలు : ఎక్కడికి ? 

(పధాను : ఏదో ఒక పట్నానికి. అక్కడ గొప్పవాళ్లు అన్నసత్రాలు పెట్టారు, 

కుంజ : నీవనే ఆ గొస్పవాళ్ల సంగతి నాకు చెప్పకు. 

దయూలు : గొప్పవాళ్ల మనిపించుకొ నే వాళ్ళ సంగతి మరిచెప్పకు, వట్టి మోసం, 

కుంజ : ఎవరికోసం దొంగతనంచేశామో వాళ్లే చివరకు సీవు దొంగవు 

కొవా అంటారు. 

ప్రధాను : గొప్పవాళ్ళను తిడతాముగాని వాళ్లుతస్ప మనకు మరోగతిలేదు, 

ఏమెనా గొప్పవాళ్ల వాకిట్లోకి మాటిమాటికి వెళ్లడం మనకు తస్పడంలేదు. వెళ్ళకుం కే 

పూట గడవదు. 

కుంబ : గొప్పవాళ్ళమనుకొ నే వాళ్ళందరూ పెద్దమనుష్యులుకారు, తెల్లి టి 

బట్టలు వేసుకొని ఆది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అని మంచిభాషలో చెప్పేవారంతా పెద్ద 

మనుషులుకొరు'; అటుపంటివాళ్ళను గొప్పవారని గొరవించాలా? 

(ప్రధాను : ఆదెట్లా అవుతుంది? కాదు. 

దయాలు : పోనిద్దూ, జరిగిందేదో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు మనకు కర్తవ్యం 

ఎమిటో అదే చెప్పు, 

(పధాను : నేను చెప్పవలసిందేదో చెప్పనే చెప్పాను. 

కుంజ : ఇప్పుడు చెప్పవలసిందేమీలేదు, అందరికీవచ్చే అవస్టే మనకూ 

వస్తుంది. పదిమందితో పాటు మనమూ వీధిలో నిలబడవలసివ సుంది. 

(ప్రధాను : చివరకు మనం పడుతున్న భయసందేహాలే నిజం అపుతాయి. 

దయాలు : మరి కావడానికి ఏమీలేదు. మనకున్నదారి ఒక్కళే. ఆ దారినే 

ఆందరమూ వెళ్ళాలి, 

(ప్రధాను: ఆందుకే పట్నానికి వెళదామర్రా అని చెప్పుతున్నాను నేను, 
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కుంజ : నగరానికను, నరకానికనూ ఉన్నదారి ఒక్కటే. ఇంటిల్లిపాదీ 

చేయిచాచి వీధివీధినీ బిచ్చమె త్తుకుంటూ (బతకడమే మనకున్నదారి. 

(పధాను : వీధుల్లో బిచ్చమె తుకోవలసివ నుందో? ఈ (పధాన సముదారుకు 
అలి అటో టు 

వీ ధెక్కి విచ్చమెత్తుకోవలసా స్తుందా? దయాల్, 

దయాలు : రాపిపెట్టుంతే ఎవరికైనా తప్పదు. చివరకు అదే చూడవల 

సొస్తుందేమో. మన ఖర్మం! అంతా దె దె వెచ్చ, 

(పధాను : చేసుకొన్న ఖర్మకాక పోతే పొలం కౌనా ఆమ్ముక్ చోవఠలపి ఎందు 

కొస్తుంది నేనూ! ఇప్పుడు పీధినిదిడి ముషైత్తుగో పలసిరావడం ఏమిటి? ఇదంతా 

ఖర్మగాక పోతే మరేమిటి చెప్పు దయాలుబాదూ! 

కుంజ: ఉత్తినే అదృష్టాన్ని నిందించకు, కోరి నిప్పులో చేయిపెట్టి అది 

కాలిందంటే ఆ కష్టానికి కారణం అదృష్టం ఆంటావా? ఈ మాటలు నాకు అర్థం 

కావు. నేను నమ్మనూ నమ్మను. మీరందరూ... .... 

మాఖన్ : (తుఫానులాగు పరుగెత్తుకొచ్చి) మీరందరూ ఇంటికప్పుమీది 

కెక్కండి. వెంటనే ఎక్కండి, ఏడెనిమిదడుగుల యెత్తున ఉప్పెనవ స్తున్నది, 

ఘోరమైన వరద, హుస్స్ అదిగో హోరు వినిపించడంలేదా. మునిగిపోతారు. 

ఎక్కండి కప్పుమీదికి, 

[మాఖన్ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. తెరలో (ప్రవాహం హోరు. ] 

కుంజ: అయ్యో! అయ్యో! అట్లాగెతే. 

డియాలు : అయితే నేవెళాను (పధాన్ ! పొద్దుటినుంచి ఈరోజు ఘోరంగా 

ఉంది. అర్దరాత్రినుంచి వేడిగాలి వేస్తున్నది. అంతా గందరగోళం! గందరగోళం! 

(పెద్దగాలి దెబ్బహోరు) 
° 

రుంజ: కొంచెం సేపుతా? వెళ్ళూ! పెద్ద గారివానచెబ్బ చూ స్తున్నావా* ఒక్క 

మాటే కొంప ములిగేట్టుంది, (నేపధ్యంలో ఏదో పెద్దచెట్టు విరిగిపడ్డ చప్పుడు. 

(పధాను గుమ్మంలో నుంచి బయటికి ర్ళ్ళకు చేయడ్డం పెట్టుకొని Gwen వరదను 

చూస్తుంటాడు, గాలికి అతని తలమీదిజుట్టు వసుత హూతంటురద, ఆకులూ, చిగుళ్లూ, 
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కొమ్మలూ, రెమ్మలూ గాలికి ఎగిరివచ్చి పడుతుంటాయి. రెండు వరాండాలూ కదిలీ 

పోతుంటాయి. ఏ క్షణంలోనైనా అవి కూలిసడిపోవచ్చుననిపి స్తుంది. వానా, నదీ 

ప్రవాహం ఎడతెగకుండా హోరున పొంగిపొర్జి వస్తుంటాయి. కొంచెంసేపటికి 

మసక వెలుగు, చీకటిపడినట్ల వుతుంది, ఏడ్పులూ, పెడబొబ్బలూ భయంతో వేసే 

గావుకేకలూ వినవ స్తుంటాయి. కప్పడిపోయి పై కిరాలేక పెద్దగా మూలుగుతుంటారు. 

దూరంనుంచి పల్లెమీదుగా పెద్ద తుఫానుగాలి విసురవచ్చి (పధాను ఇంటిమీద పడు 

తుంది. గభాలున చూ స్తుండగానే ఇంటి వరండాలు రెండూ పెద్ద చప్పుడుచే స్తూ 

విరిగిపడిపోతాయి, కప్పుకింద చిక్కుకొన్న (ప్రధాను కేకలు వేస్తాడు.) 

(పధాను : (ముఖంమీద పడుతున్న వాననీళ్లు తుడిచుకొంటూ) కుంజా! 

ఒరే మాఖన్! ఒరే కుంజా! ఇదిగో ఇదిగో! ఇక్కడ! ఈ వైపు! 

మాఖన్ : (ఆత్రంగా పరుగ త్తివచ్చి) తాతా! తాతా! ఇదుగో ఇక్కడున్నాను 

నాన్నా! నాన్నా! ఎక్కడున్నావు నువ్వు! 

రాధి : (పరుగే త్తివచ్చి) మాఖన్! ఒరే మాఖన్! ఎక్క_డున్నారా తండ్రీ! 

మాఖన్ : అమ్మా! అమ్మా! ఇదుగో ఇక్కడున్నా నేను, 

రాధి: (పరుగునవచ్చి మాఖన్ను సందిటపట్టుకొని) (దితికామురా నాయనా 

నా తండ్రీ! నా నాయనే! 

మాఖన్ : ఏడీ! ఎక్కడున్నాడు పూ నాయన! 

(పధాను : ఒరే కుండా! కుంజా! మాఖన్! ఒరే మాఖన్! ఏడిరా మీ నాయన 

ఎక్కడున్నాడురా' 

కుంజ : ఇదుగో ఇక్కుడున్నాను. 

మాఖన్ : అడుగో తాతయ్యా! పంచకప్పుకింద పడిపోయి బయటికి రాలేక 

పోతున్నాడు మా నాన్న, చూరు ఎ త్తిపట్టుకో త్వరగా త్వరగా వసారా కప్పు పెకి 

ఎ తిపటుకో. న 
టా 

((ప్రధాను రాధిక పరుగె త్తిపోయి వసారాకప్పు పె కెతుతారు.) 

కుంజ బయటికి వస్తాడు.) 

రాధిక : (ఆత్రంగా ఒళ్లు చూస్తూ) దెబ్బేమీ తగల్లేదు గదా ఎక్కడా! 
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కుంజ : లేదులే-కాని మాఖన్ ఎడి? ఓహో ఇక్కడున్నాడా! సరేలే__ 

(పధాను: అయితే అంతా బతికున్నళ్రనా* 

రాధి: ఏదీ మన వినూ ఎక్కడ ఉంది? 

కుంజ: అయ్యో! ఏమయింది చూడండి త్వరగా. పంచచూరు కింద పడిం 

దేమో త్వరగా చూడండి, 

మాఖిన్ : బాబా! చాబా! అదుగో అక్కడ పడిషంది. (వినోదిని తెలివితప్పి 
పడి ఉంఎయింది,. అందరూ ఆమెవైపు పరుగెత్తుతారు. ) 

రాధి : (వినోదిని ముఖంమీద ముఖంపెట్టి) అమ్మయ్యో! వినో! ఓ వినో। 
మాటలేదు. బయటికి తీసుకపోదాం. 

| కుంజా, మాఖన్, రాధిక, వినోదినిని లేవనెత్తి తీసుకొచ్చి బయట 

ఇంటి ముందు పడుకోబెడతారు.] 

[సంజ ; (కంటికింది రెప్పలాగి చూసి బాగా గట్టిదెబ్బి తగిలినట్టుంది పాపం. 

రాది : అక్కా. వినో! చూడు నాకేసి చూడు! (వినోదిని నీరసంగా 
మూలుగుతుంది.) 

(పధాను: ఒరే కుంజా! (దితికున్నశ్తేనా మీ మరదలు! 

కుంజ : ఆ! అవును. ఊపిరుంది. కాని గట్టి దెబ్బ తగిలినట్లుంది? 

రాధి : (వినోదిని తల నిమురుతూ) అమ్మయ్యో! ఎంతగండం తప్పింది 

వినూ! ఓ వినూ! ఎక్కడ దెబ్బతగిలిందక్కా-* బాధగా ఉందా? 

కుంట: ఉస్సు!' ఉండు, లేపటోకు, అట్లాగే పడుగోనియ్యిః 

[తెరలో ఏడ్పులూ కేకలూ] 

ప్రధాను : ఉండడానికి ఒక్క నట్టిల్లమ్మాత మే మిగిలింది, కొంప కూలి 

పోయింది. ఒరే కుంజా! నీమాపే నిజమయిందిరా? ఇక వీధిలో నిలదిడవలపిందే. 

8 
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అనుకొన్న ంతసనీ ఆలన్యం లేకుండానే దాపరించీంది. ఒరే కుంజొ నీవన్నంతపనీ 

జరిగిందిరా! (ప్రధాన సముద్దారు ఇక రోడ్డుమీదే గడపాలి, అయ్యో కర్మా!! 

దయాలు : (కుంజా ఆని పిలుస్తూ (ప్రషెకించి) ఇవిగో నీవిచ్చిన కాసిని 
బియ్యం నాకీప్పుడెందుకని 2 

కుంజ*: దయాలు అన్నయ్యా! దయాలు అన్నయ్యా! ఏమయింది నీకూ, 

దయాలు : ఎమయిందా సర్వం నాశనం అయింది, ఇంతవరకూ నాకూ 
ఏదో ఉండేది. నావాళ్ళంబూ ఉండేవారు. ఇప్పుడేముంది? ఎవరున్నారు! అందరూ 
పోయారు. ఏమీ మిగలలేదు. అందరూ పోయారు. ఇవిగో నీవిచ్చిన బియ్యం. నా 
కెందుకు ఇప్పుడివి మీకై నా ఉంటాయి, తెచ్చాను తీసుకో, 

కుంజ: రాంగామాయికోసమా నీవు rnp శిల గ 

దయాలు : ఇంకెక్కడి రాంగామాయి నా రాంగా ఎక్కడికీపోయింది" 

ఏమైపోయింది? నా ఇల్లు_అయ్యో నా ఇల్లు పోయింది, కుంజా అంతా పోయింది. 

(పధాను: దయాల్! నా దయాల్! అనుకొన్నంతా జరిగిపోయింది. అమ్యో 
రాత్రా? 

దయాలు : ప్రధాన్! ఏముందిక! నాలుగువె వైపులా సమురం, ఒకే 
సముద్రం. ఊరంతా సముద్రం అయిపోయింగి, సళ్ల! ఎక్కడదూపినా నీళ్లు_ 
నా రాంగామాయ్. నా రాంగామాయ్, అయ్యో! నా రాంగా, నా (పాణం (హోరు 
హోరుమని తుఫాను చప్పుడు, .) 

[ తెర వాలుతుంది, ] 



[ప్రథమాం౦కం౦ -- నా Sr కల 

| పడిపోయిన ఇంటి ఆవరణము, వరాండాలు రెండూ వడిపోయినాయి. ఏ చోటా 

పాఠిన రాటలు లేవు, అంతటా వికగిన వెదురు ముక్కలు పడి ఉంటాయి 

ఇంటిల్లి పాది మొగాల్లో కొట్టవచ్చినన్లు దరిద్రం కనదిడుతుంటుంది. 

ముంగిట్లో పొయ్య పక్క కూర్చొని వినోదిని ఏదో వండు 
తున్నది. పొయ్యి మిది కుండకు మంట తగులుతూ 

ఉంటుంది. గడప మీద జబ్బు మనిషి మాథిన్ 

కూర్చొనుంటాడు | 

ఏనోది: (పొయ్యి ఊదూది కళ్లూ మొగమూ పొగగొట్టి మండడమువల్ల 

దిళ్లు నులుముకుంటూ చెనక్కు తిిగి కూర్చొని; ఆబ్బా! ఈ పచ్చాకులు 

సుండుతయా చస్తాయా! పొగపీల్చలేక పాణం పోతున్నది. ఊ(హూ! మరి 

కూర్చోలేను 

మౌఖన్ : ఆయితే పొయ్యి దగ్గర కూర్చొని పొగతో చావడి మెందుకు? 
ఎండుకొమ్ము ఒకటి అంటించి గడపలోకి వచ్చి కూర్చోరాదు. ఇప్పటికి ఆ గొప్ప 

అ తీకూరి వఎడిడమయింది, ఆది గొడ్డు కూడా తినవు, ఎండుకొమ్మ ఎరిసాను 

ఉండు. నా వంట కావాలి 5దా? 

వినోది: తేరాదూళ ఊరికే కూర్చొని వట్రిపోచికోలు క్దిర్లు వాగకు* 

ఈ వంటకు ఏిలువిచ్చేదెవరు? 

మాఖన్ : నిత్యమూ అ త్రికూర వండుకావు, ఆ కూరా ఈ ఆకూ వేపి 

కలగాపులగంచారు పల్చగా కొస్తావు. ఇవాళ ఇవేవీ తినను నేమ. 

వినోది: తినకుంటే నాశ్రమే తగ్గుతుంది. తెచ్చేటప్పుడు మంచీ చెడ్డా 

కనిపెట్టి కూరలు తేవాలి. 

[బురదంటిన చింకె పంచెతో (పధాను చిన్న పీతలపోగు ఒళ్ళో వేసుకొని 

ప్రమేస్తాడు] 
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(పధాను : మందీ చెడ్డలు చూపి కూరలు తేవడం అంత తేలిక కాదు. 

(ఒడిలోవి పీతలు కదిలించి) ఇవి అంత మంచివి కావననుకో! కాని ఈ కాసిని 

పీతలూ ఎంతో ఎరుగుదువా? అయినా ఇవి మాత్రం దొరికి చస్తున్నాయా? 

( వెళ్ళబోతున్న వినోదినితో) ఏకూరై నా తయారు చెయ్యడంలో ఉంది. సరే కాని 

ఇవి తొందరగా తీసుకో. ఒళ్ళంతా జలదరి స్తున్నది. దిరదంతా కడుక్కోవాలి. 

[వినోదిని వెళ్ళిపోతుంది. ] 

మాఖన్: చాలా ఉన్నాయి. ఎక్కడ తెచ్చావు తాతయ్యా? (క్రితం నారితెచ్చిన 
: శ క్త ల 

వన్నీ చిన్న చిన్నవి, ఈ మాటు తెచ్చినవి పెద్దవి. ఎక్కడ పట్టుకొన్నావు వీటిని" 

(పధాను : అన్నీ పెద్దవై పోతున్నాయి, నీళ్ళల్లో కూడా ఇవి ఎక్కువ 

దొరకడం లేదు. ఇప్పుడు అన్నీ కాలర్వపక్క పల్పంలోకి పోయి బొరియలు చేసు 

కొంటున్నాయి. నా ఒళ్లూ బట్టలూ చూడు వీటికోసం ఎంత కష్టపడ్డానో, 

[చింకి బుట్టతో వినోదిని వ నుంది. ] 

(పధాను : తెచ్చినవి జాగ త్తచెయ్యి (నవ్వుతూ) దాగా ముక్క-లు చేసి ఉపూఎ 

కొారమూ వేపి వేయించు, ఇదుగో కోడలా మాఖన్కు రెండో మూడో ఇవ్వాలి 

సుమా! 

కుంజ: మాఖనుకు పెట్టడ మేమిటి? వాడికి తినడానికి ఏమీ ఇవ్వద్దు. 

జీతేనుబాబు ఏమీ పెట్టవద్దని మరీ మరీ చె ప్పెళ్లాడు, 

మాఖన్ : అయితే తిననుగాని ఎట్లా ఉంటుందో కొంచెం రుచిచూసా 

నంకే ఒకసారి! 

కుంజ: నీవేమీ రుచిచూడవద్దులే. ఎంచక్క_గా బెల్లం నంజుకుంటూ 

అటుకులు తీను. వాటి పేరు తెలుసా సీకు! 

మాఖిన్ : ఎం(డ్రకౌయ, 

కుంజ: తెలుసును గదా నీకు? అది తింటావా? ఇదిగో అందరికీ చెప్పు 
తున్నాను, ఎండ్రకొయ డెండ్రకాయ ఏమీ వాడికి పెట్టవద్దు. జాగ త్ర, 
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ప్రధాను: ఎవరిని శాపిస్తావో చెప్పు నీవు? అరే, ఎప్పుడూ చిరచిర 
లాడుతూ కనపడతా వేమిటి? 

కుంజ : (బాధతో దుఃఖంతో) చిరచిర లాడుకున్నానా? ఎంత త్వరగా 

(గహించావునా మనస్సు? పగలంతా మండిపొయ్యే ఎండలో ఊరంతా సందులూ 

గొందులూ తిరిగి తిరిగి ఎట్లాగో వెదికి ఇన్నిపాత బియ్యం సంపాదించుకొచ్చానుని 
మహాపేమ ఉన్నట్లు ఇప్పుడు సీవృ ఈ పీతలు తెచ్చావు, వీటిని చూసి అవే తింటాన. 

వాడు మారాము చేస్తున్నాడు. కన్న బిడ్డల స్నేహం సీకేమో నాశనమయింది, 

వాడు నాకొక్కడే కొడుకు. జబ్బుగా ఉన్నాడు. అపథ్యం వల్ల వాడు గుటుక్కు 

మంటే ఆపద ఎవరికి? (అంగవస్త్రంలో కట్టి తెచ్చిన బియ్యం పారబోపి) ఈ 

బియ్యం అవసరం లేదులే. పోనీ ఏం జరిగితే అది జరుగుతుంది, 

రాధిక : ఇంత కష్టపడి తేవడ మెందుకూ, తెచ్చినవి కింద వెదజల్లడ 

మెందుకు? పడ్డ (శమకిచ్చే విలున ఇదేనా? 

కుంజ; మొదటి నుంచి నా కష్టానికి ఈ యింట్లో ఇంతే విలువ్మ 

ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఏనాడూ లేదు, 

రాదిక : (జాలిగా చూస్తూ ఉంటుంది.) 

(పధాను : (లేచివెళ్ళి) చూశావా వీడి తొందరపాటు! వింటున్నావా ఆ 

మాటలు! (అని చేత్తో పోగుచేస్తూ) రోజంతా (శ్రమపడి ఏరి కోరి ఇక్కడా అక్కడా 

ఈ కౌపిని పాతవియ్యం పోగుచేసి తీసుకొచ్చాడుక దా, ఎవ్వరూ ఏమీ అనకుండానే 

ఎట్లా వెదజల్లి పాడుచేశాడో చూడు! 

కుంజ: కష్టమేమో నడక తప్పదు నాకు! అందుకు పచారపడనలనిన అన 
సరం ఎవరికీ లేదు, 

ప్రధాను: (బియ్యం పోగుచేసి) అట్లా నీవనుకొంటే మరి నాకు దుఃఖ 

మెందుకు? 

కుంజ : ఆగు. మరి నీవు దొంగేడుపు ఏడవకు,- నీ మోనమంతా నాకు 

శిలుసు, 
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(పప్రధాను : (క్షణం రెప్పవెయ్యకుండా చూపి) ఏమిటీ? ఏమంటున్నావు? నాది 

మోనమా? దొంగ ఏడుపానాది? ఒరే కుంజా! నేను చూసే సానుభూతి అంతా 

అబద్ధ మేనా? నన్ను ఆవమానంచేసావురా నువ్వు! మీరే నాకు కొడుకులనుకొన్నా 

నురా! అవమానం చేసావురా? 

కుంజ: నాకు ఒళ్ళు మండిపోతున్నది! మహామంట! నీకేమి అవమానం 

చేళానిప్పుడు ! 

(పధాను : అవమానంకాదా? ఇంతకంటే ఏమవమానం చెయ్యాలని ఉంది 

నీకు® నీకోసం నేను పడే దుఃఖమూ, చూపే సానుభూతీ, అంతా ఆబద్దమేనా? 

అంతా మోసమేనా? ఇంతకంళే నీకు నా నెత్తిమీద కర్రతో (అని అక్కడి కర 
గబాల్నతీపి తన తలపై కొట్టుకొంటాడు, రాధిక, మాఖన్ అమ్మో అమ్మో అని 

అరుసారు.) 

కుంజ : (గబగబ పరుగెత్తి చేతిలోని కర్ర పట్టుకొని) ఏమిటివి పెదనాన్నా? 
ఏమిటిది? ఛీ ఛీ ఏంపని ఇది. అయ్యో రామా? 

(ప్రధాను : (బాధపడుతూ) ఒరే నన్నాక్కసారిగా చంపెయ్యరా? నా బాధా, 

సీ గుండెలో మంటా అంతా తీరిపోతుంది, ఒకేసారి నా యూతనా -నా దఃఖం 

అన్నీ... (అని మొర పెడతాడు.) 

కుంజ: (కర లాగిపారేపి) ఛీచఛీచఛీ! బుర్ర వేడెక్కిపోయి నేనేదో 
అన్నానే అనుకో! దానికింత గందరగోళమా? పెద్దనాన్నా, రోజుకురోజు మరీ కురాడ 

వై పోతున్నావు, మాటవరసకు నేను క్మరకుంక జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడు. అదీ 

గాక వారికి పీతలూ గీతలూ ఏమీ ప్యెవ్నసి డాక్టరు వాడా చస్చాడ అవీ అన్నాను, 

ఈ మా,తావికి నీవు బాధరడి మమ.ర్షి వాధపెట్టి ఇంత అసూయిత్యావికి దిగవచ్చా 
చెప్పు, ళీ రీవరీ కుర్రతనఎగా కేమిటిది * 

(పధాను : జబ్బా? వాడికి జజ్చేమిరాి 

కుంజ : అట్లా అంటా వేమిటి వెద్దనాన్నా. వాడికేసి చూడు ఒకసారి. కాళ్ళూ 
చేతులూ వస్తున్నాయి. కళ్లు పచ్చబడ్డాయి. చిక్కి పుడకై పొయ్యాడు ఈ లక్ష 
ణాలుచూ సై జబ్బుగాక మరేమిటి? చాలా జబ్బుగాడన్నాడనే డాకరుకూడా చెప్పాడు, 

అ 
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(పధాను : తెలిపింది, అంతా తెలిసిందిరా కుంజా? తినడంవల్ల ఆబ్బా తీండీ 

లేక జబ్బా అని నీవు డాక్టరును అడిగావా ? 

రాధి : ఇప్పటికి నెలరోజులనుంచి వాడేమీ తినడమేలేదు. 

కుంజ; జబ్బుగా ఉన్న మనిషి తింటాడా ఏమిటి మరి! 

(పధాను : జద్బూ! జబ్బ! ఒరే కుంజా నేనేమీ పొరపాటువడడంలేదు 

సరైన తిండిలేక కు రకుంక రోజుకు రోజుకూ చిక్కి పోతున్నాడు. 

కుంజి: కాదు పెద్దనాన్నా? జబ్బేకౌని మరొకటికొదు వాడికి. డాక్టరు చెప్పా 

డన్నా నీవు నమ్మకపోతే ఎట్లా? నీకు తెలియదు పెద్దనాన్నా? 

మాఖన్ : చాలా ఆకలిగా ఉంది ఏదైనా పెట్టండి నాకు, తినాలని ఉంది. 

నాకు పెటండి, 
అ 

(ప్రధాను : నాది ఏమాత్రమూ పొరపాటుకాదు. నన్నెవరూ మోసం చెయ 

లేరు తిండిలేకనే కురాడు.... .... 

కుంజ: నీవు పొరపాటుపడుతున్నావు పెద్దనాన్నా! చాలా గడ్డు జబ్బనికూడా 

డాకరన్నాడు. వాణి చూస్తూంటే తెలియడం లేదా పెదనాన్నా 
అ ల అజాత OQ 

(ప్రధాను : డాక్టరు ఏమిచెప్పినాసరే, నేను నమ్మను, డబ్బు గుంజడావికీ 

అట్లాగే చెపుతారు డాక్టర్లు, నేను నమ్మను, వాడికేజిబ్బూ లేదు, నాది పొరపాటు 

కొదు, 

కుంజ ; వాడు జబ్బుతో తీసుకొంటున్నాడు పెదనాన్నా! తిండిలేక కౌదు, 

నూఖన్ : నాకు వలే ఆకలిగా ఉంది. ఏదై నానరే తినేస్తాను, పెట్టిరూడండి, 

ప్రధాను: నేను పొరపాటు పడడంలేదు, సరైన తిండిలేకనే కుర్రాడు 

చిక్కి నగమైెపోయాడు. చివంకు ఆకలితోనే చచ్చిపోవచ్చుకూడా. నాది తస్పుతోవ 
కాదు. అంతా కర్మం! 

[ తెర వాలుతుంది. | 



(పథమాంకం - అయిదోరంగం 

[వెనకటిదే ఆవరణం. దేశమంతా మహమ్మారీ రోగంతో అట్టుడికి నట్లుడికి పోతున్నది, 
తెరవెనక శవాన్ని మోసుకపొయ్యేటప్పుడు వేసే *గోఏందో గోవింద” 
అనే కేకలూ అమో అయ్యో అనే గావుకేకలూ ఎడతెగకుండా 

వినవస్తుంటాయి, జబ్బుగా ఉన్న రాధికకూడా ముడివిడిన 

కుకు జుట్టుతో జబ్బుగా పడిఉన్న మాఖన్ తల 
వెపున కూర్చొని ఉంటుంది. ముంగిలి 

చీపురుతో ఊడుస్తుంటుంది 
వినోదివి. ] 

వినోదిని: (చేత్తో చీపురుతో నే రాధికకేసి చూస్తూ ఈ ఏడ్పులకూ పెడ 
బొబ్బలకూ అంతూపొంతూ లేకుండా ఉంది, ర్మాతింబగళ్ళూ వినలేక చెవులు గళ్లు 

పడుతున్నాయి. అబ్బా! ఏం చావులో ఏం లోకమో, 

రాధి: ఏం చెప్పం! ఏమీ మిగలకుండా ఊరంతా వల్ల కాడై పోయింది, 

ఉత్తర వీధి పేరులేకుండా పోయింది. ఒకేసారి సర్వనాశం, గొంతులో కాసిని నీళ్లు 

పోసే దిక్కుకూడాలేని దురవస్థ వచ్చిపడ్డది. దేశానిశేదో మూడింది, ఇటువంటి 
నుహో కరువూ ఇన్ని చావులూ మనమెప్పుడూ కనీవినీ ఎరుగం 

ినోది: ఇట్లాంటి మహాకరువు ఇదివరకెప్పుడూ మనమెరుగం, మా 
అమ్మ ఖఎంచెస్ఫిందో తెలుసా అక్కా? ఇంత కరువు ఎప్పుడూ తాను చూడ్రలేదట! 

వాళ్ళన్ముకూగా ఎనాడూ ఇ౦3 కరువు శాను చూడలేవు, పినాలేదు అన్నాదట. ఈ 
ఘూం ఎమిట,టాపక్యా 1 

రాధిక: ఘోరమేమిటీ! ఘోరాల ఘోరం, చూడు చెల్లీ | ఆయన ఎక్ 
డున్నాడో ఎమైవోయాడో అయ్యా కిర్మమా 

వినో: ఇ ఇంఠతకంపే భయ౦కిర౦ చెల్లీ * 

[తెరలో హారూదత్తు గొంతు “ఇదేనా ప్రధాను ఇల్లు' అని వినబడుతుంది, 
వినోదిని ఊడుస్తూంటుంది, రాధిక మెడ వెనక్కు త్రిప్పి చూస్తుంది] 
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హారూదత్తు: (ప్రవేశించి ఇదుగో (ప్రధాను ఇంట్లో ఉన్నాడా? 

[హారూదత్తును చూసి వినోదిని ముసుగు ముఖంమీదికి లాక్కొని వెనక్కుతిరిగి 

నిల్చుంటుంది. రాధిక నిర్లక్ష్యంగా మొఖంమీది ముసుగె త్రి] 

రాధి: ఇంట్లో మొగవాళ్ళివరూ లేరు. 

హారూ; ఓహో! నీవు మాఖన్ తల్లివికాదూ? (ప్రధాను నన్ను రమ్మని 
చె ప్పేడులే. 

రాధి: (మెల్లి గాలేచి ఒక గోనెసంచి వరాండా అరుగుమీద పరిచి మీరు 

వస్తే కూర్చోపెట్టమని చెప్పాడు, 

హారూ : కూర్చోమని చెప్పాడా? 

రాధి : పనిఉంది, వెళ్ళాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడే వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళాడు, 

హోరూ : తొందరగా వస్తాడా! ఆలస్యమవుతుందా * 

కాద్: ఏల పవి.కోసం వెళ్ళాడో! ఇప్పుడే వస్తాననిమ్మాత్రం చెప్పాడు. 

హారూ: నన్ను రమ్మసిచెప్పి తానెక్కడికో వెళ్ళాడు!(కూర్చొని) సరేకాని 
ఆ పడుకున్న దెవరు? 

రాధి: మా అబ్బాయి మాఖన్! చాలారోజులనుంచి జబ్బుగా4ంది వాడికి. 

ఊ అనడు. ఆ అనడు, కౌళ్లూ మొఖమూ నీరుపోసినయి, దేవుడిదయ ఎట్లా 

ఉంటుందో ఏమో? 

హార్లూ : సీషుకూడా జబ్బుగా ఉన్నట్లు కనదిడుతున్నా వే! చాలా చిక్కి 

పోయావు, అవునా? 

రాధి; ఇప్పటికీ కొన్నాళ్ళనుంచి జ్వరం కౌసున్నది, పాడ. జ్వరం ఎప్ప 

టికీ తగ్గడంలేయి. 

హారూ : ఎదైనా మందూ మాకూ తింటున్నావా? 

రాధి; మాకు మందెక్కిణుంచి వస్తుంది. ఏదో మాములు పథ్యం మటుకు 

చేస్తున్నాను, 
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హోరూ : వేపబెరడు నీకు తెళసుగమూ! బౌషధమంటూ నేనేదీ చెప్పడం 

లేదు. ఆ వేపబెరడు తెచ్చి నీళ్ళతో శుభంగా కడిగి చిన్న దాకలో వేసి_ కాదులే_ 

నీవు తయారుచేసుకోలేవు, తయారుచేసే విధాలు చాలా ఉన్నాయి, తయారువేపింది 
ఉంది. సీసా యిచ్చి ఎవరినైనా పంపిస్తే ........ 

రాధిక: ఉలక్క_ పలక్కా వెనక్కు శిరిగి నిలుచొనే ఉన్నావేమిటి? 
బాబుగారి దగ్గర నీ కింత పిగ్గేమిటిరా వచ్చి కూర్చో? 

హారూ: ఎవరామె? నిరంజను భార్యకదూ? ఎవరో కొతామె అను 
కొన్నాను! చూడు ఆమె వాలకం, సరేలే మాఖన్ తల్లీ! దారిలోనూ, రేవుదగరా, | గా ౧ 

మీయింటికీ, మాయింటికీ వస్తూ పోతూ ఉన్నప్పుడు రోజుకు పదిమారెనా 
మనా 

మీతోటి కోడలిని చూసుంటాను. అయినా ఎంతసిగో ఆమెకు? పిగుండడం ది 
a MN 

ఆడదానికీ ఆభరణం. ఎంతైనా ఆడదికదా? 

రాధి : (వినోదిని కేపి ఆమె లక్షణమే అటువంటిది. అయినా మిమ్మల్ని 
చూడలేదు. (వినోదినికేపి మూతితిప్పి దత్తుకేపి ముఖం చిట్లించి వినోదిని మంచి 
మాటకారి అని సూచించి) వెదురుగడ్డలాగు నిలబడే ఉన్నావేమిటి అక్కా! వచ్చి 
కూర్చో! బాబుగారు నీకు త౦[డిలాంటివాడు. (ఎర్రబడిన కళ్ళతో చుర చుర ఆటూ 

ఇటూ క్షణం దూసి వినోదిని వెళ్ళిపోతుంది.) 

రాధిక ; (దత్తుతో) వినోరినిని గూర్చి వ్యంగ్యంగా చూశారా మరి! 

హారూ ; హేహే! చిన్నపిల్లకమా! పోనీగానీ సీసా యిచ్చి ఎవరినె నా 
మ్ 

పంపుతావుకదూ? ఇన్నాళ్లు జ్వరం వదలకండా ఉండడం మంచిది కాదు, కాలం 
బాగాలేదు. బొత్తిగా పాడయింది. ఆందరూ ఇట్లానే బాధపడుతున్నారు, 

రొది : భయంవల్ల కొట్ళా చేశులూ క డుపుకొనించుకొని ఉంటున్నారు 
జనం ! 

[ (పధాను ప్రవేశిసాడు, ] 

హాోరూ; అడుగో (ప్రధాను వచ్చాడు, 
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(పధాను: (కొంచెం ని వ్వెరపడి) ఏదో కొంచెం ఆలస్యమయింది. మీరు 

వచ్చి ఎంత సేసయింది® 

హారూ : చాలాసేపయింది, నీ కోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నాను. 

(ప్రధాను ; గడ్డురోజు లివి! ఏదీ అనుకొన్నట్లు జరగదు .. 

హోరూ: సరేలే! మన విషయం ఏంచేళావు? నిశ్చయం అయిన'ప్లేనాః? 

అమ్ముతావా లేదా ఆమాట చెప్పు! బలవంతం పెట్టి సీ నొలం కొనుక్కో_వా 

లని నాకు లేదు. తెలిపిందా! 

(పధాను: నిశ్చయం అయిందని ఎట్లా చెప్పగలను? 

హారూ: అదేమిటీ మళ్లా సందిగ్గంలో పెటావు, 
౧ టల 

(పధాను : అయితే కొంచెంసేపు కూర్యోండి. మా కుంజ వసాడు. 

హారూ: నా కర్హంకావడం చేదు. కుంజ రావడ మెందుకు? 

(పధాను : ఇప్పుడే చెప్పివెళ్లాడు వసానని. 

హారూ : ఇప్పుడు కుంజ అవసర మేముంది. ఇంతకుముందు అకగాడితో 

ఈ సంగతి చెప్పావా సీవు? సలహా అడిగావా! 

(పధాను: చెప్పడంలో విశేషమేమీ లేదు. పొలం అమ్మదలచుకున్నప్పుడు 

వారితో చెప్పొద్దా మరి? వాడొప్పుకోకుంచే పవి జర గడ మెట్లా* 

హారూ : ఇదిగో (పధాన్! వాడి (ప్రమేయం నాకేమీలేదు, అది నువూఎ 

వాడూ చూసుకోవలపించే, అయితే వాదేమన్నాడు నీతో 

పధాను: ఆన్నాడనుకోంది, 

హారూ : ఏడన్నాడో చెప్పరాదూ! మనసులో గుద్దులా ఇందుకు! 

పధాను: ఈ తక్కువ ధరకు పొలం అమ్మవలపిన అవసర మేమీలేదు అని 

ఆఅడుపెటాడు. 
త్ రు 

హారూ ; అడ్డుపెట్తాడా! మరి నీవేమన్నా వందుకు! 
ణి వ్ 
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(పధాను : ఏమంటాను? ఇప్పటి పరిస్తితులు ఎరుగున్నావా? అన్నాను. 

హారూ : చూడు (ప్రధాన్! ఒకమాట చెపుతాను. నీతో వ్యవహారం కొ త్తగా 

ఇప్పుడే చేయడంలేమ నేను, నా సంగతి నీవూ ఎరుగుదువు. అప్పుడు పుల్లుడుచేను 

నాకు అమ్మావుకదా! అటువంటి వీడు భూమికి అందరూ ఏ ధర పెడుతున్నారో 

నేను ఏ ధర నీ కిచ్చానో ఆలోచించి చూడు. నిజం చెప్పాలంటే ఆ వీడు కొనడం 

ఒకవిధంగా నాకు నష్టమే. ఇప్పటివరకూ ఆ భూమిమీద ఒక్క దమ్మిడీ నాకు 

రాలేదు. నాగలికట్టి దున్నడానికి శక్యంగాక ఇప్పటికీ అది బీడుగానే ఉంది. పైగా 

దానికీ దీనికీ నాకెంతో డబ్బు ఖర్చయింది, ఇంకా నన్నెంత నష్టపెడతావో చెప్పు, 

ఆ సంగతి అట్లాఉంచు. నీకు ఎన్నివిధాల సాయంచేశానో నీవే ఆలోచించుకో. 

నియ్యం ఇచ్చాను. బట్టలిచ్చాను. లేదం పే పులగం వండి పెట్టించాను. నిజానికి 

'పెద్దలదృష్టిలో మట్టికి దిదులుగా రూపాయలివ్యడంకూడా ఒకవిధంగా సాయం 

చేయడమే. ఇప్పుడు మట్టికి ఏం విలువుందో నీవే చెప్పు, ముఖ్యంగా గొజ్జె సీడి 

ఇప్పుడు తలవైపు నరుకుతావో, తోకవై పు నరుకుతావో నీ యిష్టం. ఈ ధరకంటె 

పై సాగాని, అరపైసాగాని నేను ఎక్కువ ఇవ్వలేను, కానిమాట చెప్పడ మెందుకు? 

నువ్వే అన్నీ ఆలోచించుకో, 

[ నెత్తిన గడ్డిమోపు పెట్టుకొని కుంజ వస్తాడు. ] 

హారూ : అడుగో, కుంజకూడా వచ్చాడు! ఈ గడ్డి ఎక్కణ్ణుంచి కోసు 

కొచ్చాఢో? కుంజా! ఎక్కడ కోసుకొచ్చావు గడి? 

కుంజ ఏ పదిచోట్ల తిరిగి తిరిగి... ........ 

హారూ: ధా. ఇద్ పుల్లుడుచేల్' గడ్డి. అబద్ధ మెందుకు! సరేలే, చేసిందేమో 

చేశావు, ఇంకెప్పుడూ చెయ్యకు. ఇప్పుడు గడ్డిమోపు ఖరీదెంతో తెలుసా? 

కుంజ: ఏదో రెండు సంకెళ్ళ గడి! 
(a 

హారూ : రెండుసం దెళ్ళ గడ్డి ఇప్పుడు అగ్గరూపాయకు తక్కువ ఉండదు, 

ఇంకెస్పుడూ ఆచేలో కాల పెట్టకు, సరె (పధాన్! మనం అనుకొన్న సంగతి అదే 

పొలం మాట! [కయఎస్తా వేజు ఎప్పుడు రాస్తావు! రేపు నీకు వీలుంటుందా? 
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కుంజ: (క్రయ దస్తావేజేమిటి? ఆ పొలం అమ్మం. 

హారూ: చూడు. చూడు, ఏమంటున్నాడో! పిచ్చివాడా! ఆ గడ్డి మోపు 

సీ కెందుకు ఉచిత ౦గా వదిలిపెట్టాను, వీడులో గడ్డిగార ఏం మొలుస్తుంది. ఊరికే 

అన్నానుగాని గడ్డికోసుకో. ఎన్నడూ ఆడుపెట్లను, 
(a) G ఇ 

కుంజ : మీరేమన్నాసరే, పొలం ఇప్పుడమ్మవలసిన పనిలేదు మాకు, 

హారూ: ఒరే అబ్వీ' పొలంలో గడ్డితో పొట్ట శోసుకొంటావా నువ్వు? 

పో పో పిచ్చివాడా? పొలం అమ్మనే అమ్మడట. 

కుంబ: ఇ౯వరకు పొలం అమాము తినేకాం, దరిదం తీరిందా! గడు 
అం సు a) 

రోజులని ఉన్న పొలం అమ్ముకోవడం ఎందుకు? ఇప్పుడిక ఆ తెలివి తక్కువపని 

చెయ్యం, ఖచ్చిక్౦గా చెప్పతున్నాను, 

హోరూ : కురకుంకవు, నీవు నోర్మూసుకో, పొలం సంగతి నీకేమి 

తెలుసు. అయితే (పధాన్! నీవు ఏమంటావు? ఆ మాట స్టి౮ మనా! 

కుుంజ; మా పెద్దనాన్న చెప్పేదేమిటి? నేను చెబుతున్నాను. జలగలాగు 

ప క్ట సూుటికీ అమావ పట్టుకొన్నా రమిటి! పొలం అమ్మము ముమ్మాటికీ అమ్మము. 

హారూ (ప్రధాన్! మీ తమ్ముడికొ డుకుకు పూర్తిగా మతిపోయింది. ఇంటి 

విషయం ఏమీ పట్టించుకోడు. ఎన్నాళ్ళను౦వో మాఖనుతల్లి ఆట్లా జబ్బుతో పడీ 

ఉందిగదా! రెండడుగులు మా యింటిదాకా వచ్చి జురభ్నుకాషాయం తెచ్చి ఇవ్వ 

డానికి ఏమొచ్చిందిచెప్పు? చూడు కుంజా! నీవు రావడానికి ఏలులేకపోతే ఎవరినై నా 

పంపితే ఆ మందిచ్చి పఎపుతాను. 

కుంజ : మంది స్టే లాభ మేమిటి? సరైన తిండి లేకనే అజబ్బు' 

హారూ : తిండిలేక జబ్బా! హె హె హె! (ప్రధాన్! నీ తమ్ముడికొడుకు 

విచిత్రమైన మనిషిలాగు కనబిడుతున్నాడే? భలే మాటకారివోయ్ కుంజా! సరేగాని 

(పధాన్! ఆ పొలంవిషయంలో కుంజామాపే స్థిరమా? (అని వెళ్ల పోతాడు.) 

(ప్రధాను : కాదు. ఉండండి, 

హోరూ : ఇంకొ ఉండడ మేమిటి! ఇక ఆ సంగతి ముగిపిపోయిన ఫ్లై, 
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(పథధాను : ఆకొంచెం పొలం మాకు మిగలనియ్యండి. అంతా పోయింది, 

మిగిలిన ఈ కౌ_స్త పొలం అమ్ముకోడాని కిష్టంలేదు. ఎం కుంజా! 

కుజ: రూపాయల ధూపంవేసి దేశంలో ఉన్న అందరి ధాన్యం ఇంతకు 

ముండే కాజేశావు. ఇప్పుడు పొలం కాస్తా కాదేయాలని చూ స్తున్నావా మహాశయా? 

కాదు, పొలం అమెది లేదు. 

(పధాను: అదే భాయందాబూ! మీ రేమనుకోన్నానరే, అదే ఖాయం, 

వోరూ : అమ్ముతానని మాట ఇచ్చావు. ఆమాటి తప్పుతావా* మనిషికి 

రెండి. నాలుకలా * 

కుంజ: మాట ఇవ్వడం ఏమిటీ మాట తప్పడ మేమిటి ఆ సంగతి ఎ త్తడ 

'మెందుకీప్పుడు, భూకొామందు స్వయంగా అమ్మనని చెపుతున్నాడు, ఇక మాట 

తప్పడ మేముంది, ఆయినా నొ టవచ్చిన మాటల్లా నిలుపుకోవడానికి షెమెమీ హరి 

శ్చం(ద్రులము కాము మహాశయా.. 

(పధా: ఆహో! సీవు మాట్లాడకు కుంజా! 

కుంజ: నేనెందుకు నోరుమూసుకొవి పడిఉండాలి? ఎందుకు మాట్లాడ 

కూడదూ? 

(ప్రధా: ఎదెల్లా కావాలో ఆల్లా అవుతుంది, సీవూరుకోరా బాబూ! 

కుంజ ; మళ్ళా ఊరుకోమంటా వేమిటి? ఇట్లా అన్నిటికీ నోరుమూసుకొని 

పడిఉం'టే వట్టి మూగదద్దమ్మలమైపోతాము. దుర వస్టలో ఉన్న నిరుపేదలమీద ఇట్లా 

విపరీతంగా ఒ త్రిడితెచ్చి వేధించడము దౌర్జన్యంకాదా! పెద్ద మనుమ్యల తరహా 
యేనా! ఈ సంగతే పదిమందికి తెలి సేటట్లు గొంతెత్తి చాటిస్తాను. నేనూరుకోను, 

(పధాను : ఊరుకోరా ఆంటే వినవేమికా నాయనా* 

హాఠూ: నీ మాటలుచూ సే కయ్యానికి కాలు దువ్వుతున్నట్దుంది. అదేమిటో 

నేనూ చూస్తాను, 

కుంజ : భియపెడుతున్నారా నన్ను! ఇక మీ భయపెట్టడం సాగదు. ఆ 

రోజులు పోయినయి, 
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హారూ ; నాకు భయపడవద్దు! ఇదిగో (పైకి వేలెత్తిచూపి) అక్కడ 
భయపడాలి. 

కుంజ: పైకి వేలె శ్రి చూపించడ మెందుకో నాకు తెలుసు. దేముడి మీద 

నమ్మకం ఇదివర కేపోయింది, ఇప్పుడు ఆ భయంకూడా లేదు. 

హారూ: ఆ భయం లేకపోవడమేమిటో నేనూ చూసాను. నీచపు వెధవి 

ఎంత పొగరు! ఒకసారి నడుం విరగ్గొడితేగాని అ పొగరు తగ్గదు. 

కుంజ : ఇదిగో చెపుతున్నాను. నోటికివచ్చినట్లు మాట్లాడితే ఏం కుదరదు, 

[దత్తు చిన్న కూతురు మాతి వెగంగా వస్తుంది. ] 

హారూ : (పిల్లను దగ్గరకు తీసుకొని) నీచపు వెధవ, తెగ పేలుతున్నాడు' 
ఆ పోకిరీవెధవ మాటలు విను! పొగరెక్కి నోటికివచ్చినట్లు వాగుతున్నాడు. 

కుంజ : నోరు దగర పెటుకొని మాట్లాడు. లేకుంటే మర్యాద దక్కదు. 
a లు ౧ 

హారూ: చూడు వాడి పొగరుమోతుమాటలు, కళ్లు నె తికొచ్చినయి. 

మాతి : (ఎడుస్తూ బాబా! దాబా! 

హారూ : నీవు వెళ్లు మాతీ! కోవెల ముందు ఎనరెవరున్నారో వాళ్ళందరినీ 

తీసుకురమ్మని మీ మామయ్యతో చెస్పు, వెళ్లు త్వరగా. 

(పధాను : మీరు వెళ్ళండిబాబూ, ఉన్నది కా స్తభూమి, దాన్ని ను అమ్మను, 

ఆ విషయం ముగిసిన'్లే, 

హారూ : ఊహూ, అంత తేలికగా ముగుస్తుందా? నేను ముగియనిస్తానా? 

(పధాను: మీరు ఉత్తినే మాటలు మిగులుస్తున్నారు. 

హారూ: మాటలు మిగులు స్తున్నది నేనా? అబ్బో! ఇంత పెద్ద వయస్సు 

వచ్చినా నీవుకూడా తక్కువ తిన్నవాడి వేం రౌవు,. 

కుంజ : హో త్రెరీ! నీగుండ గొయ్యతనమేమిటో నేనూ చూస్తాను. (అని 

గభాలున వెళ్లి పోతాడు.) 

[ రెండవ వై పునుండి లారీలతో ముగ్గురు మనుషులు వస్తారు. ] 

హారూ : ఆ వెళుతున్న వెధవను నాలుగయిదు గట్టిగా తగిలించండి, 
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(లారీతో కుంజ (పవేశిసాడు. ఆతడి లారీమీద ఫట్, ఫట్ మని రౌడీల లారీ 

దెబ్బలు పడతాయి. ఒక గట్టి దెబ్బ తగిలి కుంజ పడిపోతాడు. 

ఒక రౌడీ (పధాను రాకుండా అడ్డముంటాడు. ] 

1] వ రౌడీ: ఒరేయ్ వెధవా! తిండికిలేక ఛస్తున్నావు ఇంకా కొవ్వు 

తగ్గలేదా? వెధవా! తిండికిలేక చ స్తున్నావు. పొగరణగలేదు. 

2 వ రౌడీ: &మించమని బాబుగారికాళ్లు పట్టుకో ఫో! 

[కుంజ రొమ్ముతో పాకుతూ హారూదత్తు కాళ్ళదగ్గరికి వస్తాడు. ] 

హారూ : (వళ్లు కొరుకుతూ కాళ్లు వెనక్కు తిసుకొంటూ) కాళ్లు ముట్టుకోకు. 

కక ముట్లుకో ర్త (వినోదిని (పవేశిస్తు సుండి, మాఖిన్ జబ్బుతో soe 

లేవబోయి తలతిరిగి పడిపోతాడు, రాధిక పినోడిని ఎడుస్తూ కేకలు వేస్తుంటారు, ) 

వోరూ : (లారీతో కుంజ ముఖంమీద కొట్టి) పెద్దపెద్ద కబుర్లు మాట్లాడావు. 

ఈ దెబ్బలు మరిచిపోకు. ఎవరితో ఎట్లా మాట్లాడాలో జ్ఞాపకం పెట్టుకో, 

(పధాను: చం పేశారు దాబూ మావాడి. చంే క అయ్యో అయ్యో, 

2వ రౌడీ: ఇడుగో వీడొకడు (లారీతో దెబ్బ కొడతాడు. _పధాను కూల 
బడిపోతాడు. కుంజ వెక్కివెక్కి ఏడుస్తాడు. జబ్బుగా ఉన్న మాఖన్ కింద పడి 

పోతాడు, వినోదిని, రాధిక, (ప్రధాను పరుగెత్తిపోయి గట్రిదిబ్బతిన్న మాఖన్ 
ముఖంమీదికి వంగి నిశ్వేష్లులె పడిపోతారు.) 

రాధి: అయ్యో దెవుడా! నా కొంప కూలిపోయింది. నా సర్వం నాశనం 

అయింది. నేను దిక్కులేని పకినయ్యాను. అయ్యా! మాఖన్! నా బంగారు 

తండ్రీ! నన్ను విడిచిపోతావా... .... 

(పధాను: (వినోదినితో) కాపిని నీళ్లు తెస్తావా? చన్నీళ్లు. 

రాధి: హాఖన్. నా మాఖిన్ (మాఖన్ చిన్న మూలుగు మూలుగుతాడు. ) 

(పధాను : ఒరే మాఖన్! నా పూఖన్! ఓరే కుంజా! ఒక్కసారి మాఖన్ను 

చూడరా! (రాధిక ఏడుస్తూ కూలబచపోతుంది. వినోదిని గుడ్త నీరు కుక్కుకుంటూ 
ఉంటుంద.) 

కుంజా : (బాధతో) మాఖన్, మాఖన్, నా తండ్రీ!! 

ప్రధా: మన మాఖన్ వెళ్ళిపొయ్యాడు, కుంజా వెళ్లిపొయ్యాడు. మరి 

లేడురా మన మాఖన్, 

(తెరి వాలుతుంది, ] 
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(కొశీధను కొట్టుగది. ఒక మె త్తట్ తివాబీమీవ ఒక మూల బా*సుకు అనుకొని కూర్చుం 
టాడు కాళీధను, దిలిష్ట మైన నల్లని శరీం0 ఒంటిమీద వేస్టుకోటు, మెడలో దింగారం 
గొలుసు చేతికి బంగారు తావీజు, గోడ మీద పిద్ది వినాయకుదిబొమ్మ కంది భాగాన 

“శీ (శ్రీ) కాళీమాత పాదపద్మాల భక్తితో వ్యాపారం జరుగుతున్నది” అనిపిందూర 

ముతో (వానిన అక్షరాలు, పక్కన ఎ్మరగుడ్డ అట్టతో అద్దగా పడిఉన్న ఖాతా 

పుస్తకాలు. గది నడుమ పెద్ద కాటా, అక్హసేరు మొదలుకొని మణుగువరకూ 

తూనిక వేసే ఇనప దిమ్మలు, అటూ ఇటూ పడిఉంటాయి, గొడౌను గదిలో 
ఒకపక్క థాళీబసా సంచులకట్టలు పడిఉంటాయి, కూలీలూ గుమాస్తాలూ 

ఇటూ ఆటూ వస్తూపోతూ ఉంటారు. ఎదురుగుండా రెండు మళ్ల 

వియ్యంబస్తాలు మూప్పమీద పెట్టుకొని మోతకూలీలు తెచ్చి గొడౌ 

నులో రహస్యంగాఉన్న దొంగ గదుల్లో నిల్వచేస్తూ ఉంటారు సరు 

కంతా. గల్లా పెట్టిమీదికి వంగి కాళీధను పద్దుల కాగితాలుచూ స్తూ 

గొణుక్కు౦టూ ఉంటాడు. ఎదురుగా తివాలీమీద ఒకపక్కన 

కాలుమీద కాలు వేసుకొని కూర్చొని వీడీ కొలుస్తూ హారూ 

దత్తుకేసి బెచ్చిబెచ్చి చూస్తుంటాడు. ఇద్దరి నడుమ ఏదో 

పద్దు విషయంలో తగాదా నడుస్తున్నట్లు కళ్లల్లో 

మొఖంలో కనబడుతుంటుంది, తివాచీ కుడి 

వైపున ఒక మూలగా ఈగలాగున పెద్ద 

గుమాస్తా వాతా పు _స్పకాలగుడ్డల్లో మునిగి 

ఉంటాడు, ఆప్పుడే చిన్న గుమాస్తా 

విరంజను 'రాఖహరి” అనే పేరుతో 

తాళంచెవుల గు శీ ఆడిస్తూ కొళీధను 

వైపు వెళతాడు. | 

విళంజ: సరుకు అంతా గోడౌనులోకి చేరిపోయింది. 

4 
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కాళీ: సరీగ్గా దేని కవి వేరుగా పెట్టించావా? (వేలెత్తి చీకటికొట్టువై పు 
చూపిస్తూ మొ తం అంతా.... 

జానీ అలీ 

విరంబ: మూడోనెంబరు గదిలో. 

కాళీ; మూడో నెందిరా! సరే అయితే. కొని మళ్లా ఒకసారి జాగ త్తగా 

చూడు, (అని ఖాతా పు _స్తకంమీదికి దృష్టిపోనిస్తూ) తొాళం!.... .... 

నిరంజ : ఇదిగో ఇప్పుడే తాళం వేసి వచ్చాను. 

"కాళీ: వేశావు, వెయ్యంగానే సరా! బాగా లాగి చూశావా? ఎన్నిసార్లు అని 

చెపుతాను? అబ్బే ఇల్లాగ్గై తే వ్యాపారం సాగిన'ప్లే! (వెళ్ళిపోటోతున్న నిరంజను కేసి 

చూపి) ఇదుగో మాట! చెప్పేసి అంత తొందర తొందరగా వెళ్ళిపోతే ఎట్లా? 

తాళం సరిగా పడ్డదో లేదో ఒకటి రెండుసార్లు గట్టిగా లాగిచూడాలి. వెళ్ళిపోయే 

టప్పుడు రెండు బస్తాలు లాగి సారంగానికి అడ్డుపెట్టాలి, తెలిసిందా! వెళ్లు. 

(నిరంజన్ వెళ్ళిపోతాడు) అన్నీ చెప్పినట్లు చెయ్యాలి. ఇవన్నీ మాటిమాటికీ 
చెప్పాలసొ స్తున్నది. చూడు! కంగారు మాని ఇటురా. (అని నిరంజను గూర్చి హారూ 

దత్తుతో) వీళ్ళతో వ్యాపారం నడుపుకోవాలి, ఏ వనికై నా వీడు వటి ఆంబోతు. కాని 
నమ్మక మైనవాడే అని ఉంచాను. తీసిపారెస్తాను, మెలిగా కాని ఈమాట వాడితో 

అనవద్దు. స్ట 

హోరు; ఈ కాలంలో నమ్మక మైనవా డెకడు దొరకడమం"ి సామాన్యం 

కాదు, 

రాశీ: అందుకే ఉంచాను మరి! (దత్తుకేపి చూసి) అయితే యావతూ 
ఇంకా నీ ఆధీనం కాలేదన్సమాట. సరే ఆలస్యంకావడమే మంచిది. కఫహారీ 

రానీ చెపుతాను మళ్లా! వీడీ ఒకటి కాల్చు. 

హారూ : సరేలే. (బీడీ అంటించి గుక్క_పీల్చి) నాకింకా అక్కడ చాలా 
వని ఉంది. 

కా: మళ్లా వస్తావుగదూ? చూడు దత్తూజీ! ఈసారి నీవు పంపిన బియ్యం 

అంత బాగాలేవు సుమా, 
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హారూ: ఇంకా బాగా ఉండాలా? రెండు రోజులుపోతే మరి బియ్యం 

అంటూ దొరుకుతాయో లేదో చూడు, అదీగాక పల్లెల్లో బియ్యం కోసం మరీ చావు 
దెంపులుగా ఉంది తెలుసా! 

కాళీ ; తెలుసునయ్యా తెలుసు. నందీవాళ్ళ దుకాణానికి సీద్వారా వచ్చిన 

బియ్యమున్నాయే చాలా బాగున్నాయి, 

హోరూ : సరేకాని ధర ఎంతో అడిగి చూశావా? 

కాళీ: ఎంతో నీవు చెప్పరాదూ? 

హారూ : ఇరవై రెండున్నర! నీవు పెట్టగలవా చెప్పు! 

కాళీ: అబ్బో, ఇరవై రెండున్నరా? 

హోరూ : నడవ కిరాయి, కమీషనూ ఇంకా కొంత....... కావచ్చు. 

కాశీ: ఆధర చాలా ఎక్కువ దత్తూడ! 

హారూ: అవునయ్యా! మంచివస్తువు కావాలంటే మంచిధర పెట్టాలి. 

లేకుంటే దొరుకుతాయా! నీవు సరేనంచే “ఇరవై పడవలకు సరిపడే ధాన్యం 
దొరుకుతాయ మో (ప్రయత్నించి చూస్తాను కాని ధరమాత్రం ఇరవై రెండూ ఇరవై 

మూడూ అంతకు అరపైసాకూడా తగ్గదు. ఇష్టమైల చెప్పు. 

కాశీ: అంతధర పెట్టలేను, వట్టినే దెబ్బతినవలనా స్తుంది. 

హోరూ : దెబ్బ ఎందుకొస్తుంది? ముపై అయిదు, నలభై అంటే. ఎగ 

రేసుకపోతారు. నందీవాళ్లు నష్టానికి తీసుకొంటారా! 

కాళీ ; వాళ్ళమాట చెప్పకు, నేను మాతం అంతధర పెట్టలేను. మార్కె 

ట్టంటావా ఎండా, వానా ఆటలాగుంది. ఎప్పు డెట్లా మారుతుంధో! 

హోరూ : ఆలోచించు. నీ వంటి ఘరానా సొహుకారే అట్లా అంటే ఇక్ 

చిల్లరనర్తకుల మాటేమిటి చెప్పు, 

కాళీ: అదికాదు దత్తూజీ! సీకు తెలియదుగాని కనీసం లజ పాతిక వేల 

రూపాయల నరుకు ఇంకా "ఇక్కడా అక్క-డా చిక్కడి ఉంది. అసలు బక 

రూపాయకూడా వసూలు కాలేదు. 
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హారూ: వసూలుకొక ఎక్కడికీ పోతుంది? తాపీగా అవుతుంది, 

కాళ: ఇది మాటలతో అయ్యే పని కాదు, వసూలవుతుందని నీ వంటావు, 

కాని, వసూలవుతాయా కావా అని రాత్రిం బగళ్ళూ. ఎన్నో ఊహలు కందు 

కీగల్లాగు నాలుగు వై వుల నుంచి వచ్చి పిచ్చెక్కి స్తున్నాయి ఏమి చెప్పను నీకు? 

హారూ: ధైర్యం పోతుంది. చికొకులుంటాయి. ర క్రంపోబు వస్తుంది, 

అవన్నీ లేకుంటే పెద్ద పెద వాళ్ళకు సాగదయ్యా, 
టల a) 

కాళీ; అట్లాగే అనుకొంటారు. (వస్తున్న విరంజను కేపి చూపి) అడుగో 

వస్తున్నా డింత సేపటికి! 

హారూ : ఆయితే ఈ మాటు తొందరగా నా పవి చూడు, చాలా ఆలస్యం 

అయింది ఇప్పటికే. 

కాళీ: నీకు డబ్బంతా ఇప్పు డివ్వలేను. 

హారూ : అదేమిటట్లా అంటున్నావు? సరేలే, ఏమివదలచుకొన్నావో 

వెంటనే ఇచ్చేయి. నా కింకా అక్కడ.... 

కాళీ: ఇప్పుడు నీవు గుయీ బాబుల ఇంటి కెళావు గదూ! ఆ సంగతు 

లన్నీ నీవు నా కింకా చెప్పనే లేదు. ఎప్పుడూ చెప్పుల్లో కొళ్లు పెట్టుకొనే వస్తావు! 

రెండు నిముషాలు కూర్చొని ఆ కబురూ ఈ కబురూ దొచారు విశేషాలు చెపుతావా 
ఏవన్నానా? (విరంజనుతో) ఎన్ని బస్తాలై నయో చెప్పు! 

విరంజ: పూర్తిగా ఏడు వందల బస్తాలు. ఒక గూడ్సు వేగను అన్న 

మాట. 

హారూ : ఇదిగో కాళీధథన్! ముందుగా నా కీచ్చేదేదో ఇచ్చేయి. తర్వాత 

మీ లెక్కా డొక్కొ= చూసుకో. 

కాళీ: (గొంతు తగ్గించి సరే, ముండు నీ పనే చూస్తాను (గల్లాపెట్టి 
తీపి ఒక నోట్లరట్ట విప్పి లెక్కపెట్టి హారూదత్తు చేతికిచ్చి) సరీగ్గా లెక్క పెట్టుకో, 

హోరూ : తర్వాత లెక్కపెటుకుంటాలే! అయిదూ పదీ ఏఛె ఏభె అయిళు 
అ 3 ఊహ 

చేలు? అయిదువేలు, 
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కాళీ: ఇందులో ఎంత ఇవ్వను? అయిదు వందలు. ఇదిగో ఖాతాలో 
చెల్లాపెడతాను. ఇది నీ అక్కౌంటులో ఉండనీ, 

హోరూ : ఉండుండు. ఆక్కౌంటు నీదగ్గర ఉంటుంది, అందువల్ల 
...సరేలే నే వెళ్లాను. (లేస్తూ) చాలా ఆలన్యమ ముంది. ఎప్పుడు దిజారుకు 

వె క ఎస్పుడు నరుకు బేరం చేస్తాను. సరే నే వెచ్తన్నాను. మరి 
ఆ సంగతి ఏమి చెపుతావు? ఒక పడవ బియ్యం చూడనా వద్దా! 

కాళీ: ధర చాలా హెచ్చుగా ఉంది దత్తూ! 

హారూ: సరుకు చాలా మంచిది. ఇక మరి దొరక్కపోవచ్చు, కొంత 

కొనగలిగికే మంచిదనుకొంటా. 

కాళీ: వస్తుపూ మంచిదే. ధర కూడా హెచ్చే, అందులో అఆటునంటిదేమీ 
ఉండదు. ఈ బియ్యమే నీవు మరికొంత నాకు.... 

హోరూ ; ఆది చెప్పడం అయింది. ఇది కూడా కొంత అ్రే పెట్టవచ్చు. 

నీ కది బరువై తే నే నేమీ చెప్పదలుచుకో లేదు. ఇంకా నాకు ఆవైపున చాలా.... 

కాళీ: ఇంతగా చెప్పుతున్నావు కౌబట్టి కొంత ఇయ్యి, 

హోరూ : ఎంత ఇమ్మంటావు * 

కాళీ: ఎంత ఇవ్వగలవో చెప్పు. 

హోరూ : (చేతి అయిదు వేళ్ళూ చూపించి) ఇంత! 

కాళీ: (ఆశ్చర్యపడుత్తూ అంతా! అయితే ఇయ్యి. 

హారూ: (బయలు దేరలోతూ) ఉంటే ఇయ్యి కొంత, తర్వాత నీకు అంశ 
భారం కాదు, 

కారీ: సరే! నరే! (బిగ్గరగా) ఇదిగో దత్తూ, తర్వాళ=ముంచి కమిరు.. 

అదే..ఆ వస్తువు సంగతి, నేను కోరిన అదే ఆ "న స్తువు నంగతి ఏం చేశావు! 

హారూ: (సందిగ్ధంగా చూస్తూ) దేని నంగతి అడుగుతున్నావు! 

కాళీ: భలే! ఆ వస్తువేమిటో మళ్ళీ చెప్పాలా? 

హోారూ: ఏ నస్తువు చిస్మా* ఓహో! అదా? జ్ఞాపకం నచ్చిందిలే. అవు 

నవును (నవ్వుతూ) ఆది అవుతుంది. తస్ఫక అవుతుంది. నే గొకమారు అటుకేసి 
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వెళ్ళి అంతా బాగా జరిగేట్టు ఏర్పాటు చేపి వస్తాను, ఇదివరకే కలిసి మాట్లాడా 

ననుకో! అయినా ఇప్పుడే అటుకేసి ఒక మారు.... 

కాళీ: నిజమేనా? ఏది చేతిలో చెయ్యి వెయ్యి. 

హోరూ : (వెళ్లుతున్నవాడు తిరిగి చూసి నవ్వి) నమ్మకం లేదా? 

కాళీ: సరే, నీ యిష్టం. కానీ! (హారూద త్తు వెళ్లిపోతాడు.) 

[గల్లాపెట్టి మూత తెరిచి పట్టుకొని బాగా వెతికి చూసి ఒక పెద్ద తాళంచెవి తీసి 

వెనక్కు. తిరిగి ఇనపెళై తీపి కొన్ని నోట్ల కట్టలను అందులో పెడతాడు. ] 

రాజీవు : (ఆవలించి మూడు చిటకలు వేసి రాధీగోవింద రాధేగోవింద! 

కాళ: గుమాస్తాగారూ! 

రాజీ: (కళ్ళజోడు సందు నుంచి ఒకసారి కాళీధను కేసి చూసి మళ్లా 
తన పనిని చూసుకొంటాడు.) 

కాళీ: గుమాస్తా మహాశయా! ఒకసారి. 

రాజీవ : వింటున్నాను చెప్పండి. 

కారీ: ఆ రోజు మీ కిచ్చిన చలాను పంపించారా? 

రాజీవ ! విపినబాదు పేర ఉన్న చలాను కదూ? పధ్నాలుగో నెంబరు 

గ్లలాను, 

కౌ‘: (ధాతా చూసి) అవును అదే, 

రాజీ: ఆ! ఇచ్చాను రాఖహరికి ఇచ్చాను. ఒకసారి అఆడుగుతాన్స 
నంపాడో లేడో | 

కారీ: ఇచే మీతో వచ్చీనడీన ఇబ్బంది, 

రాజీ : ఇంతలో వచ్చిపడిన ఇబ్బంచదేమిటి? ఆతగాడి “పేరేమిటి చెప్మా? 
ఆజ్ఞాపకం వచ్చింది. రాఖహరి. ఓయి! రాఖహరి! విపినబాబు చలాను పంపావా 

లేదా? 

నిరంజ : (చేస్తున్న పని వదిలి దగ్గరికి వెళ్ళి) ఏ చెలాను? నెంబరెంత? 
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[ఒక పెద్ద మనిషి ప్రవేశస్తాడు,] 

కాశీ: చెలాను నెంబరెంతో ఇప్పుడు అడుగుతున్నావా? ఇక ఇటువంటి 

వాళ్లతో వ్యాపారం సాగించడం చాలా.... (పెద్దమనిషి కేపి చూసి)....తమకు.... 
పెద్ద: చూడండి నేను__ 

కాళీ: తెలుసు, తెలుసు. మంటూ బాబుల ఇంటి నుంచి వచ్చారు గదూ? 
కొంచెంసేపు ఆగాలి మీరు. ఎంతో ఆలస్యం కాదు లెండి, 

[ పెద్ద మనిషి దద్దమ్మలాగ పక్కనున్న కుర్చీ మీద కూర్చుంటాడు, 7 
కాళీ: (నిరంజనుకేపి చూపి) అయితే వెళ్ళు, నోరు తెరుచుకొని ఇక్కడ 

నిల్చొని ఏమి చూస్తావు! జరగవలపిందేదో జరిగింది. చలాను నిన్న వెళ్ళలేదు. 
ఈ రోజు వెళ్ళదు. (రాజీవుశకేపి చూసి మీరూ ఆ రకం మనుమ్యలే! చెలానా 
అతగాడి కివ్వడంతో మీపవి తీరిపోయింది? చెలాను వాడు ఆది సరిగా పంపడం 
జరిగిందో లేదో ఒకసారి కనుక్కోవద్దా? ప్రతివాళ్ళూ ఇల్లాగ్రెతే 

“9989 ; అనాధ 6999 

రాజీవ : ఆరోజు పొద్దున్నే చెలాను ఇచ్చేశాను. వెంటనే పంపమని! మరి 
ఏంచేశాడో? 

కాళీ : ఇచ్చారు తెలుసు. ఆపొద్దున్నే ఇచ్చారు. అదీ తెలుసు, అది 

పంపాడో లేదో కినుక్కోవలపిన బాధ్యత మీకు లేదా? 

రాజీ: ఆవూహ నాకు తట్టలేదు. 

కాళి; తట్టకపోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. సరే ఇక వెళ్ళండి మీరు' 

(పెద్దమనిషి కేసి తిరిగి) ఇస్పుడు చెప్పండి మీ సంగతేమిటో! ఓహో, గుమాస్తా 
గారూ! ఈవేళ పొద్దున్న అనంతధామం నుంచి ఎవరో ఒకరు నచ్చారేమో కబురు 
తెరిసీందా* 

రాజీవ: అనంతధామం నుంచి బియ్యం కోనం ఎవరో రావడం మటుకు 

వచ్చారు! కాని ఎన్ని అనే సంగతి........ a 

కాళీ : (పెద్దమనిషితో) మీకు ఎన్ని మణుగులు కావాలన్నారు? 

రాజీ: ఉండండి థాతా చూస్తాను. రాసే ఉంచాను. (అని థాతా తీరగ 

వేస్తుంటాడు.) 
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పెద్దమనిషి : (నివ్వెరపడి) మీ మాట లేమీ నాకు బోధపడడంలేదు. 

మంటూబాబూ ఎవరో, అనంతధామం నుంచి ఎవరు వచ్చారో నాకేమీ అర్థం 

కావడంలేదు. 

కాళీ: (ఆశ్చర్యంగా) అయితే మీ రెవరూ? ఎక్కణుంచి వచ్చారూ? 

పెద్దమనిషి : నేనొక సామాన్య గృహస్టుల్లి ఎంతో అవసరమై మీ దగ్గరికి 

వచ్చాను. మీ రెంతధర అడిగితే అంతా ఇస్తాను. నాకు కొంచెం బియ్యం కావాలి: 

కాళీ : (చేయి పెకీ కిందికీ తిప్పుతూ) బియ్యం ఎక్కడున్నాయి మహాశయా! 

ఇర వై ఏండ్లనుంచీ వాడుకగా కొంటున్న వాళ్ళ కే యివ్వడానికి లేవు. మీకు ఇక్కడ 

దొరకవు. కాబట్టి మరొకచోటికి వెళ్ళడం మంచిది. ఏమవస్టరాబాబూ! 

పెద్దమనిషి : ఇంట్లో రెండు మూడురోజులనుంచీ పస్తుఉన్నారు. చూడండి, 
నేను మీరడిగిన ఖరీదు ఇస్తాను, 

కా: వట్టినే ఖరీదుమాట ఎత్తుతా రెఎదుకుి ఖరీదు యివ్వరని లేదనడం 
లేదయ్యా బాబూ! ఆసలు బియ్యం లేవు. 

పెద్దమనిషి : బియ్యం లేవం పే ఎట్లాగండి. 

కాళీ: ఎట్లాగో నేనేం చెప్పను. మరొకచోటికి వెళ్ళి చూడండి. 

పెద్దమనిషి : ఎక్కడ చూడను చెప్పండి? ఇంతకు ముందే అయిదారు 
దుకాణాలకు వెళ్ళి చూశాను. అన్నిచోట్లా లేవు, లేవు అనే మాట తప్ప మరొక 
మాట లేదు. ఏమిచేయమంటారు నన్ను? మీరే చెప్పండి. నా యిబ్బిందీ, 

నా అవసరము మీరు సరిగ్గా గహి( చలేదనుకొంటాను. ఎంతోమంది పిల్లా జల్లాతో 

సట్నంలో ఉ౦టున్నాను, ఇంట్లో మూడు రోజులనుంచి బి య్యపుగింజ అనేనూట 

లేదు. కొంచెం దయ చూసండి మీకు తెలియ. దేముంది?! 

కాళీ: తెలసునయ్యా బాబూ! అంతా తెలుసు. బియ్యం లేనప్పుడు నేనేం 
చెయ్యగలను చెప్పండి. 

పెద్దమనిషి: చూడండి! మీరు బెంగాలీలు. నేనూ బెంగాలీను. మీకు 
పుణ్యముంటుంది, ఏదో ఒక ఏర్పాటుచేసి యింత తిండి పెట్టండి. (అని చేతులు 
జోడిస్తాడు.) 
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కాళీ: ఏమిగోల వచ్చిందయ్యా! ఖరీదుమాట చెపుతున్నారు మీరు. ఎంత 
ఖరీదు పెట్టగలరో చెప్పండి, మరో దుకొణంలో ఎక్కడనయినా దొరుకుతాయేమో 

భోగట్టాచేసి తెప్పించడానికి (పయత్నిస్తాను మరి! 

పెద్దమనిషి : ఎంత ఖరీదో మీరే చెప్పండి. 

కాళీ; (చేతి అయిదు వేళ్ళూ చూపి) ఇంత యివ్వగ అరా మీరు? ఆయితే 

ఎవరింట్లో నయినా బియ్యం ఉన్నాయేమో తెలిసికొని తెప్పిస్తాను. 

పెద్దమనిషి : ఎంతా!! (గుండెమీద కొట్టుకొంటూ) యాభయి రూపాయలా? 

హబ్రో!! 

రాజీవ్ : (ముఖమెత్తి) పొల్లు కబుర్లు చెప్పకు కాళీధన్, ఎందుకు ఆశ 

పెడతావు ఆయనకు? 

కాళీధన్ : ఏదో “పెద్దమనిషి (పాధేయసడుతున్నాడు, పోనీ ఉసకారంకదా! 

(సెద్దమనిషితో) ఆధర శై తే చెప్పండి. 

రాజీవ్ : బియ్యం తింటారు! ఎన్నైనా తిని అరిగించుకొంటారు, 

ఈ మహా కరువులో సాలీళ్లు, బొద్దింకలు బియ్యం తినడాని కెన్నో వస్తున్నాయి. 

కాళీ: ధర వినగానే అంత ఉలికిఎడ్డారేం? అందుకే మీరు బియ్యం కొనలే 

రని నేను ముందుగానే చెప్పాను. 

పెద్దమనిషి : అందుకేనా ఒక్కమాటే యాభయిరూపాయలు చెప్పారు, 

రాజీవ్ ; అరె! మణుగు అకవై రూపాయలం పే (బతిమిలాడి ఎగరేసుక 

పోతున్నారు. అసలు ఆధరికు ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయా? యాభయి ఆని 

చెస్పేటప్సటికే మీరేమో గడగఠభాడిపోతున్నారు, సరుకు లేనప్పుడు ధర హెచ్చు 

ఉంటుందయ్యా! 

కా: (పెద్దమనిషితో నవ్వుతూ) ఆయితే ఇంకా కోధించి చూడండి, 

పెద్దమనిషి : మీకు ఆంత నవ్వులాటగా ఉంది. 
కాళీ: నవ్వక మరి ఏడవమంటారా? తమాషాగా ఉందే! 

"పెద్దమనిషి : ఇంతకుముందు ముషై రూపాయలకు ఇచ్చేవారు. ఆవసరం 
కాబట్టి ఇప్పుడు ముప్ఫయిఅయిదు తీసుకోండి, ఇంకా కావలి సే నలభై పుచ్చుకోండి, 
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నాకు పన్నెండు ేర్లు ఇప్పించండి. మీకు పుణ్యం ఉంటుంది, నౌ ఇద్బింది 

తీరుతుంది. 

రాజీవ్ : ఈయన వ్యవహారం చూస్తే వేలు చూపిస్తే మండ మింగే 
రకంగా కపపడుతున్నాడు. చూడు కాళీధన్, వీళ్లు ఏం మనుష్యులయ్యా? 

కాళీ: నేను ఏమీచేయలేను, క్షమించండి, 

"పెదనువిషి : (చేతులు జోడించి) నేను అడుగుతున్నది పన్నెండు క్ 
౧ (na) 

కదండి. 

రాజీవ్ : ఈ మనుషుల సంగతి నేను చెప్పలేదూ! 

పెద్దమనిషి : మీరు మాట్లాడకండి. చాలాసేపటి నుంచీ చూ సున్నాను 

మీ వ్యవహారం, 

రాజీవ్ : కాళీధన్, కళ్ళెర చేస్తున్నాడు! మెడపట్టుకొని దుకాణంలోనుంచి 

గెందెయ్యి రాఖహరీ, 

పెద్దమనిషి : ఎక్కడ దాపరించావయ్యా క్యారుడవు! నిన్ను పోలీసుల 
కవ్చగిసాను చూడు. 

కాళీ: వెళ్ళవయ్యా వెళ్లు. పిల్చుకురా పోలీసులను. స. వెళ్ళిపో. 
మూ 

పెద్దమనిషి : (బాధగా అనంత భామంనుంచి మనుషు స్తే ఎన్ని మణుగులు 

కోరితే అన్ని మణుగుల బియ్యం అతడికి ఇవ్వగలరు ప కొని దురవస్తల్లో 
(9 

నున్న నాకు..., 

కొ; వట్టినే శేకలేస్తా రెందుకు? బియ్యం లేవు, దొరకవు, వెళ్ళిపొండి, 

రొజీవ్ : (విటకారంగొ నవ్వి) పిచ్చివాళ్ళలాగు కనబడడంలేదూ వీళ్ల 
నీక? పోలీసులను తీసుకురానీ (పెద్దమనిషికి కాళీధన్ను చూపిస్త ఈ బాబు 
సంగతీ నీకు తెలియదు, ఎంతోమంది జడ్డీలను, మెజిస్టీ9ట్లను, పోలీసులను 

జేబులో వేసుకొన్నాడు, తెలివితక్కుపవాడవు నీవు. పోలీసుల పేరు చెప్పి 
బెదిరిన్తావా ? 
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[తెరలో] 

[ అయ్యో అయ్యో దేవుడా! అని కేకలు, బొజ్జ ఆడిస్తూ కాళీథధన్ 

నవ్వుతుంటాడు, ] 

పెద్దమనిషి : సరే. నేను వెళుతున్నాను, కానీ దీనికి (ప్రతీకారం ఏమైనా 

ఉన్నదేమో చూసాను. ఏదో ఒకటి చూడాలి ఒకమారు. (అని వెళ్లి పోతాడు). 

రాజీవ్ : (భాతా పు ప్రకాలకేసి ఒకసారి చూస్తి ఈ కరువు రోజుల్లో దేశంలో 

ఉన్న విచ్చగాళ్ళందరూ చావడానికి ఈ పట్నం మీద వచ్చి పడ్డారు, రాఖహరీ 

దుకాణం బయట మూసెయ్యు. వెంటనే తలుపు మూ సెయ్యి, 

[ తెరలో___యణరుణ మని ముఖ ద్వారం మూపిన చప్పుడు] 

[ తిర వాలుతుంది] 



ద్వితియాంకం రెండో రంగగం౦ 

[ఓక్ పార్కులో భాగము. ఒకవై పున బెంచీవేసి ఉంటుంది, లోపల పాతికమంది 

విచ్చగాళ్లు గుంపుగా కూర్చుని ఉంటారు. ఆవరణ అంతా కలకలధ్వనులతో 

మారు మోగుటుంతుంది. ఆగుంపులో (పధానూ, కుంజా, రాధికా, వినోదిని, 

కనబడుతుంటారు. (ప్రధాను ఒక చినిగిన చొక్కా కుట్టుకొంటూ ఉంటాడు, 

రాధిక తల ముడివేసుకొంటూ ఉంటుంది. కుంజ చెంపన చేయి పెట్టుకొని 

ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. వినోదిని పక్కనున్న బిచ్చక త్తెతో 

హాస్యమాడుతూ ఉంటుంది, గోనె సంచుల మూటలూ మట్టికుండలూ 

చిన్న డబ్బాలూ సంసారానికి అవనర మైన వస్తువులూ అటూ ఇటూ 

పడి ఉంటాయి. ముసలివాళ్లూ, సడుచువాళ్లూ, సిల్ల లూ, వయస్సు 

వాళ్లా, నిరుపేదలు అక్కడ కలిపి ఉంటారు, కొందరు 

ఏడుస్తుంటారు. కొందరు నవ్వుతుంటారు. కొందరు 

పోట్లాడుకుంటూ వుంటారు. ఈ గందరగోళం నడుమ 

ఆడిటోరియంలో నుంచి సూటూబూటూ వేసుకొన్న 

(పెస్పు ఫోటో (గాఫరు వచ్చి ఒక చంకన 

పిల్లను ఎత్తుకొని ఉన్న ఒక నీచ్చ 

కత్తిను చూసి క్రేక వేస్తాడు,] 

1వ ఫోటో గ్రాఫరు; వహవ్వా! బలే పసందైన సూడలు, నుఖర్ధీ | 
రోండి, రండి ఇటు వెంటనే రండి, మన పత్రికకోనం | కొన్ని ఫొటోలు రీద్దాము 
ఇటువంటి మోడల్సు దొరకడం కష్టం. రండి వెంటనే, 

(మరొక ఫోటో (గ్రాఫరు ఆడిటోరియంలో నుంచి స్టేజిమీదికి వస్తాడు, ] 

2వ ఫోటో (గాఫరు: ది బెస్టు ఐడియా! నీకు బాగా తట్టింది, నాకసలు తట్టనే 

లేదు. ఒహోహో! ఎన్ని ఫోటోలు “ీణవు? 
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1వ ఫోటో (గా: రెండు మాత్రం! కాని బాగా ఎక్క్స్పోజు కాలేదని 

తోస్తున్నది, 

2వ ఫోటో (గా: ఎంచేత బాగారాలేదు? 

1వ ఫోటో (గ్రా: అనుమానంగా ఉంది, వెధవ ఊరికే కదిలాడు. ఒకే 
కదలడం. పొబిషను సరిగా కుదర లేదనుకుంటాను, 

2వ ఫొటో (గ్రా: సర ఉండు, నేను సరిచేస్తాను, (విచ్చగాళ్ళవైపు 
ముందుకు వెళ్ళి నేను చెప్పినదాకా ఉండు. అడ్డం లేకుండా మాబును ఫోటో తీవి 
వట్టీనే ఫిలింపాడు చేయడం ఎందుకు! మంచి మోడలు దాగా చూపి చెప్పు, 
పొజిషను సరిగా ఉండేటట్లు నేను చూస్తాను. (పసి దిడ్డను చంక కెత్తుకొన్న 

విచ్చక త్తెను చూస్తి నేను చెప్పినట్లు చేసే మీకు తిండి పెడతాను. అంటే 
తెలుసు ౪ మీరందరూ పొంగలి తినవచ్చు, 

బిచ్చక తె. కాదులే! (అని ఫోటో(గ్రాఫరుకేసి చేయు చాస్తుంది.) 

2న ఫోటోగగ్రా! (కెమెరా గురిచూస్తూ ముఖిర్తీ ? 
ఆవి జ 

1వ పోదోగా : కొంచెం నవ్వించగలవా * “జస్టు బిట్లాఫ్ స్యెలు” 

చూడు. (పయత్నించిచూడు, 

2వ ఫోటో(గా: అంత తేలికగా నవ్వు వస్తుందా 

1వ ఫోటోగా : అవును. ముఖాన 'జస్తు బిట్లు 'స్మెలు’ కనబడితే “మెడోవా 

ఆఫ్ బెంగాల్ ఆని 'పేరు పెటవచ్చు. 

2వ ఫోటోగా: మాంచి ఐడియా ! రేపు మన పత్రిక కొపీల అమ్మకం 

రెట్టింపవుతుందన్నమాట. మేరీ కన్య అన్నుగహం ! గొప్పతెలివోయి సీది! ఏం 

చేస్తే నవ్వు వస్తుందో సీవుచెప్పు, 

1వ ఫోటో(గా : కొంచం (పయత్నిందు. “జస్టు ఆఫ్ది బిట్టు స్మెల్ 1 

కౌవాలం'పే నాలుగు డబ్బులు పారెయ్ ! 

[కెమెరా ఫోకస్ చేపి చూస్తారు. 2వ ఫోటో(గ్రాఫరు దగ్గరికి వెళుతాడు. ] 

2వ ఫోటో[గా ; ఏంకావాలి నీకు? 
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బిచ్చ: నాకోసం కాదు బాబూ! ఈ చంటి పాపకోనం. కనికరీంచండీ 

బాబూ! పుణ్యం ఉంటుంది, 

2వ ఫోటో(గా : (జాలిగా) చంటిపాపకోసం పెసా కావాలా? ఇదిగో 

తీనుకో (డబ్బు ఇస్తాడు. డబ్బు కనబడగానే విచ్చక త్తె ముఖం వికిసిస్తుంది.) 

2వ ఫోటోగా: ఏం వోయ్! ఎలా ఉంది? 

[వ ఫోటో(గా : ఓ కె! గుడ్లక్, 

2వ ఫోబో(గా : కోరిక నెర వేరినశ్లేనా. 

1వ ఫోటో(గా : అనుకొన్నదానికంచి ఎక్కువగా (బిచ్చక త్తెతో) సీవు 

ఇక వెళ్ళవచ్చు. డబ్బు ముట్టిందికదూ ! 

(విచ్చక త్తె వెళ్ళిపోతుంది) ముఖర్జీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ! సరేగాని ఇటువంటి 

బెస్టు మోడల్సు మూడునాలుగు చూ స్తేచాలు, ఆ ముసలాణ్ణీ * ఒకమారు నిల్చో 

బెట్టగలవా * (ప్రధాన్ని చూపును) 

2వ ఫోటో(గ్రా: చింకెచొక్కా- కుట్టుకొంటున్నాడే ఆ ముసలాజ్జేనా లి 

ఓ దట్ (గేట్ పాట్రియార్క్ ! 

1వ ఫోటోగ్రా: వారెవా! ఎక్సలెంటు పేరు పెట్టావోమ్ నిజంగా 
పాట్రియార్కే వాడితో రెండు మాటలు మాట్లాడి చూద్దాం ((ప్రధాను దగ్గరికి వెళ్ళి 
ఓయోయ్ ! నీయిల్లైక్కడో చెపుతావా? అంటే నీగుడిసె! 

(ప్రధాను : చెప్పితే ఆనవాలు పట్టగలవా * 

1వ ఫొటో(గా : ఎందుకు పట్టలేను ! 

(పధాను : అయితే చెపుతాను. మీరెరిగిందే ! అమీన్ పూర్, 

1వ పొటో (గా: అమీన్ పూరా! 

(పధాను : అవును, ఇదివరకు 

1వ ఫోటో[గా : అయితే మీరందదూ అక్కణ్ణుంచి ఇక్కడికి లేచి వచ్చా 
రన్నమాట. సరేగాని మీకు ఇక్కడ ఉండడాసికీ, 'తినడావికీ బాగా జరుగుతూ 
ఉందా? 
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(పధాను ఏ, మాలాటి పేదోళ్ళకు జరగడమంటూ జరక్కపోవడమంటూ 

ఎక్కడా ఎప్పుడూ ఉంటుందా బాబూ *? 

1వ ఫొటో(గా : ఎందుకుండదులే ! కాని నీవు ఒకమాటు కొంచెం లేచి 

నిల్పోగలవా ? 

(పధాను : లేచి నిల్చోమంటారా? 

1వ ఫొబో(గా: అవును, కొంచెంసేపు ___ ఎందుకంటే ___ ఫొటో 

తీద్దాము. 

(పధాను : ఫొటోతీస్తారా * మాలాటివాళ్ళ కెందుకు ఫొటో బాబుగారూ * 

1వ ఫొటోగ్రా : ఆయన నచ్చేట్టు చెప్పుతాడు విను. ముఖీ డీల్ విత్ హిం, 

2వ ఫౌటో(గా : ((ప్రధానుతొ) మెము పషత్రికలవాళ్ళంలే. నీ ఫొటో తీ స్తే 

అందంగా పత్రికలో పడుతుంది, 

(పధాను : పత్రికలోనా? పడుతుందా! పడితే మాకేం వస్తుంది బాబూ? 

1వ ఫొట్మోగా : దేశమంతా చూసారు, రలు ఏ అవస్థలో ఉన్నారో 

తెలుసుకొంటారు, 

(పధాను: మా దురవస్థ తెలుసుకొంటారా ? వాళ్ళకు పత్రిక ఎక్కడ 

నుండి వస్తుంది ల 

2వ ఫోటోగా : కొనుక్కొం౦టారు వాళ్లు. 

(పధాను : కొనుక్కొా౦టారా అయితే వాళ్ళకు మీరే అమ్ముతారా * 

1వ ఫొటోగా ! మేము అమ్మకుంటే దళం ఎట్లా ఉందో ఎక్కడి ఏం 

జరుగుతున్నదో జనానికి ఎట్లా తెలుస్తుంది మరి. 

(పధాను : అదీ నిజమే, యాపారం! ఎముకలగూళ్ళ యాపారం, శతకోటి 

దరిద్రాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలు. అదీ ఒక బతుకుతెరువే, సరే ఇప్పుడు 

మీరు నన్నేం చెయ్యమంటారో చెప్పండి. 

1వ ఫౌటో(గా ! ఏమీ శ్రమ వుండదు. సీవు కొంచెంసేపు లేసి నిల్చోవాలి, 
అంతే. య 
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(ప్రధాను : ఎలాగ నిల్ఫోవాలి * 

2వ ఫొటో(గా: చూడు. ఏమీలేదు. డబ్పీస్తాను. సీకు తెలిసిందా* 

ఒకసారి లేచి నిలో. 

(పధాను : డబ్బినావా * ఆయితే ఇవ్వండి ఈకుండా, చింకెచెక్కా చేత్తో 

పట్టుకొనే నిల్చొనా ? కుండ పట్టుకొని నిలుచుంటే బాగా కనపడితుందికమా? 

2వ ఫొటోగా 3 (1 వ ఫొటో (గ్రాపరుపై గతో) భలే బాగుంటుంది! కుండ 

చేతో పట్టుకొనే నిలో. 

ప్రధాను : (లేస్తూ సరే. కుండతీసుకొంటాను. పట్టుకొని నిల్చుంటాను 
కానీ. అస్థిపంజరం బొమ్మ యెత్తు. 

2వ ఫొటోగా: ఉండు. ఉండు, గెట్ రెడీ, 

(పధాను - అస్టిపంజరం బొమ్మ తియ్యి. 

)వ ఫొటో (గా : (మీట నొక్కి) దిస్! ఆయిపోయింది, 

(పధాను ; ఆరే! అయిపోయిందా? 

1వ ఫొటో(గా : ఎంత సేపు! ఒక రెప్పపాటు పని. సీకు డబ్బినానన్నాను 

కదా! ఇదిగో, తీసుకో (డబ్బిచ్చి) సంతోషమేనా? సరే “ది గ్రేట్ పాట్రియార్క్” ! 

(ప్రధాను : ఈ అస్థిపంజర ౦ బొమ్మ అమ్ముకో, వెళ్ల వెళ్లు, 

(ఫొటో(గ్రాఫర్లు వెళ్ళీ పోతారు. (ప్రధాన్ మళ్ళా కుట్టుకుంటూ ఉంటాడు.) 

[తెరలో డప్పు వాయించిన చప్పుడు, డప్పు వాయిస్తూ బారికెవాడు 

ప్రవేశిస్తాడు. ] 

బా_వాడు : (మూడుసార్లు డప్పుకొట్టి) బిజారు బయల్లో వీదోళ్ళకు అన్న 
దానం చేస్తున్నారు కాబట్టి వికార్లందరూ రావాల్పిందహో. (అని చాటించి మూడు 
సార్లు మళ్ళీ డప్పు కొడతాడు ) 

ఒక వికారి : అన్నదానం ఎక్కడ బాబూ? ఎక్కడ చేస్తున్నారు ల 

బాంవాడు : బజారు బయళల్లో వికొర్హకు తిండి పెడుతున్నారయ్యా. అందరూ 

యెళ్ళండి అక్కడికి. 
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[చాటీంపు విని విచ్చగాళ్ళలో కలవరం బయలుదేరుతుంది. ఎవరి మటుకు 
వాళ్లు గుడ్డా గుడుసూ పట్టుకొని గబగబా బయలుదేరుతారు. ] 

రాధిక : (విగ్గరగా) ఓ వినో! ఓసేయ్ వినోదినీ! (అని శేక చేసూ 

కుంజను చూపి) ఏదీ మవ వినో? ఎక్కడకు వెళ్ళిందీ? 

కుంజ : చాటింపు వివి ముందే వెళ్ళివుంటుంది, చూడడంలేమూ? ఇక్కడ 

ఉన్నవాళ్ళ ౨తా వెళ్లుకున్నారు. 

(ప్రధాన్ తప్ప కుంజ, రాధిక మొ॥ వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు. చిరిగిన 

చొక్కా, మాపిన బొంతా పట్టుకొని చాటించిన మాటలు అదేలాగు పటి పట్టి 
లు 

అంటూ ఉంటాడు. ] 

రాధి: ఓమ్మో! అయితే నేనూ వెళతాను, ఏమిటోగోల, 

[వెళ్ళిపోవును.] 

(పధాను: బజారు బయల్లో కలగాపులగం లోజనం పెడతారోహో, అక్కడికి 

అందరూ వెళ్ళండోహో (అవి అందరి వెనుక తాను వెళతాడు.) 

[ప్రధాన్ వెళ్ళగానే ఒక దలారి పార్కులోకి వచ్చి ఒకమూల బెంచేమీద 

కూర్చుంటాడు. బక్కపలచని శరీరం. మిలమిల మెరిసే కళ్లు, వీడి కాలుస్తూ 

నాలుగు వైపులా చూస్తూ ఉంటాడు, ఆసమయానికే కంగారుపడుతూ వినోదివి 

వస్తుంది అక్కడికి. ] 

వినో : అయ్యో! ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్లారో? ఏమి 

దారి నాకు? 

దలారి : (వినోదినివి చూపి ముసిముపి నవ్వులు నవ్వుతుంటాడు) 

వినో : చూడండి బాబూ! ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్లారో 

చెప్పగలరా? నేమ విచ్చమెత్తుకోవడానికి వెళ్లాను. వచ్చి చూసేసరికి ఇక్కడ 

ఎవ్వరూ లేరు!! ఎటువెళారో చెప్పగలరా బాబూ! 

దలారి : ఎటువెళ్లారో చెప్పడం కష్టమే, 
ఇ 

ల్ 
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వినో : అమ్మా! అమ్మయ్యో! నాకేం దారి ఇప్పుడు? ఏమి చేయను? ఎటని 

వెళ్ళగలను? 

దలారి : నీవెంట తోడెవరూ లేరా? 

నినో : ఏమిటంటారు బాబూ? 

దలారి : ఆహ ఏమీలేదు. వెంట ఎవరూ లేరా? అని అడిగాను, (వినోడివి 

ఏమీ మాట్లాడదు.) నీకు భర్త ఉన్నాడా? 

వినో ; ఉన్నాడు. వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. 

దలారి : విడిచి పెప్రేశాడా? అయ్యా! దింగారపు బొమ్మలాగున్నావు. నిన్ను 

ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి ఎట్లా వెళ్లాడు? దర్శిదుడు*!! ఎంత ఘోరం! ఎంత అన్యాయం! 

ఇది మహా పట్నంలో బజారు. ఎక్కడ చూపినా రౌడీలు, పోకిరీలు, దుర్మార్గులూను . 

చాలా చిక్కే సీక్రు! 

వినో ; ఏం చేయను? ఏమిటి దిక్కుబాబూ నాకు? 

దలారి : నీవేమో ఆడదానవు, నీకు నేను సాయపడడ మెట్లాగో చెప్పు! 

వ్నో? వాళ్లు ఎటువెళ్లారో కొంచెం వెతికి చూపి చెప్పండి బాబూ. 

దలారి : ఇప్పటికిప్పుడు నేను ఏమి చూడగలనమ్మాః ఈ పట్నంలోకి 

ఎంతోమంది జనం వచ్చిపడ్డారు, మీ వాళ్లను నేను ఎట్లా గుర్తుపట్టగలను? వెతికినా 
కనబడతారా ఏమన్నానా? ఆయినా చూడమ్మా, ఒకమాట చెపుతాను. ఒంటిగా 

ఇక)_డ ఉండడంకాని వీధినిదిడి వెళ డంకొని నీకు చాలా [పమాదం. ఆపదలో గ్రా స (e 
ఉన్నావు, ఆడదానవు. నీకు సాయపడాలనే ఉంది నాకు, ఇక్కడ నేనెరిగిన పెద్ద 
మనిషి ఒకాయన ఉన్నారు, ఆయనకు ఇల్లున్నదీ. నేను ఆయనతో చెస్పి చూస్తాను. 
నీకు ఆక్కడ ఉండటానికి, తినటానికి ఏలోటూ వుండదు. సంసారంలో చిల్లర 

పనులేమయినా చేసుకొంటూ, రెండు పూటలా భోంచేస్తూ ఆక్కడ ఉండవచ్చు 

నీవు. ఇంటి ఆయన చాలా మంచివాడు. పాక్షొత్తూ దేముడిలాటివాడు, నేను 

“ప్పటిమాట చెప్పటం లేదు. ఆక్కడ కొన్నాళ్లుంటేమటుకు నీకు ఇబ్బంది ఏమిటి? 

నికీ లోటుండదు, ఈలోగా నేను నాల్గు వైపులా వెదికి మీవాళ్ళ . ఆచోకీ కను 

క్కొంంటాను. ఆలోచించుకో. ఏమంటావో చెప్పు? 
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వినో : నాకు తల్లీ తండ్రీ మీరేబాబూ! ఏదోదారి చూపించండి, 

దలారి : దారిచూపించాలనే కదా ఇదంతా చెప్పడం. వాళ్లు చాలా పెద్ద 

మనుషులు, కావలసినంత డబ్బుంది. ఆదీగాక మనడేశస్తులే వాళ్ల. మధ్య మధ్య 

ఒకటో ఆరో నీకిష్టమెతే సరదాలూ, తమాషాలు తీర్చుకోవచ్చు. మనసు కలివి 
ఉంటే నీకు రొపై విరిగి నేతిలో పడ్డట్టవుతుంది. చూస్తావు కదూ. నీకెంత 

అదృష్టం పడుతుందో? నేను చెప్పేదేమిటి. నీకే తెలుస్తుంది. తర్వాత ఏమంటావు. 

వస్తే రా మరి. తీసుకు వెళతాను, (అని ఆతడు లేస్తాడు. అతవి వెంట వినోదిని 

కూడా దియలుదేరుతుంది.) 

[తిర వాలుతుంది, ] 



ద్వితీయాంకం -- మూడో రంగం 

[పట్నంలో రాజవీధి. వీధిపక్క లకొధికొరి వివానభవనం, ఎదురుగా ఉన్న ముఖ 

ద్వారంనుంచి ముస్తాబై. న న్రీలూ పురుషులూ లోపలికీ బయటికీ వస్తూపోతూ ఉంటారు. 

ద్వారంలో పలికి వెళ్లు గానే కుడిపక్కా ఎడంపక్కా వరసలు వరసలుగా వేసిన విరు 

గుడుచేవకుర్చీలు, ఎలక్ట్రికు దీపాల వెలుగులో మిలమిల మెరుస్తూంటాయి. 

లోగిల్లోనుంచి సన్నాయి వాద్యం. మందస్వరంలో వినండుతూ సెంటర్; 
(ng) 

దేశీయసంగీఠం వెల్లని తానంతో సాగుతుంటుంది కలకల్లాడే ముభాలతో యువ 
కులు సీతాకోకచిలకల్లాగా గుమ్మంలోపలనుంచి ఆడుతూపాడుతూ వస్తుం 
టారు. ద్వారంముందు ఇంటి యజమాని కొందరు సభ్యులతోకలిని నిల్చొని 
ఆదరంగా అభ్యాగతులను “రండి, దయచేయండి' అని లోపలికి ఆహ్వా 

నిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన పక్కన పదిపన్నెందేంళ్ల చక్కని ఆడ పిల్ల 
కొన్ని పూలదండలు చేత్తోపట్టుకొని విల్చొనుంటుంది. ఇదంతా రంగ 

స్థలం కుడివై పున జరిగేనంగతి ఎడంవై పున చెత్తకుండీ సగం 
మాత్రం కనబడు తుంది. దాంట్లో పోగుపడిఉన్న ఎంగిలాకుల్లో 

తినుబండారాలు ఏవైనా దొరుకుతాయేమోనని, గెలికి చూస్తూ 

కుంజూ రాధికా ఉంటారు. మసక వెలుతురులో వాళ్ళెవరూ 

స్పష్టంగా కనదిడుతుండరు, (ప్రధాను మాత్రం స్పష్టంగా కన 

బడుతూ గుమ్మానికి కొంచెందూరాన నిల్చుండి భవనం కేపి 

చేయెత్తి “అమ్మల్లారా ఒకముద్ద బాబుల్లారా మాదాక 

వళం” అని (ప్రాధేయపడుతుంటాడు చె త్తకుండీ 
పక్కన మధ్య మధ్య కుక్కలు మొరగడం వినబడు 

తుంటుంది హఠాత్తుగ చెత్తకుండీ దగ్గర ఒక కుక్క 
గట్టిగా మొరిగి పంజ మీద దూకుతుంది. కుక్క కరి 
చిన గాయం నుంచి నెత్తురు కారుతున్న చేయి 
గట్టిగా మరోచేత్తో నొక్కిపట్టుకొని బాగా వెలు 
తురున్న చోటికి వస్తాడు. రెండు వై పుల 
దృశ్యము స్పష్టంగాక నబడటావికి కొవలపి 

నంత వెలుగు సాయం ముఖ్యంగా 

ఉండాలి. ] "| 
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ఇంటి యజమాని: (మంచి దుస్తులువేసుకొని వస్తున్న ఘరానామనిషి 
మెడలో పూలదండ వేపి సాదరంగా) రండి! దయచేయండి! మీకోసమే చూ స్తు 

న్నాను. పదండి లోపలికి, /(మరిద్దరు పెద్ద ఘరానామనుషులు (ప్రతినమస్కారంచేసే 
. టు (a) 

లోపలికి వె శారు.) 

ఒకటో పెద్దమనిషి : (రెండో అకడితో) అసలు సంగతి ఏమిటో తెలుసా? 

డబ్బు! డబ్బంటే! ఆది ఉంతే పిల్లి సమ త్తకు బ్యాండు మేళం పెట్టొచ్చు. దెంగాలీ 

వర్తకులకు డ ద్బెక్కడిదిలెండి ! వ్యాపారస్టుల వై భవమూ దర్జా చూడాలంశే 

బొంబాయి వెళ్ళాలి. అహమ్మదాబాదు వెళ్ళాలి. వాళ్లు కలియుగ కుబేరులుకదండీ, 

పెంపుడుకుక్క_కు పెండ్లి చేసి వేలు వెచ్చిస్తారు. (ఇంటి యజమానిని చూపి నవ్వుతూ) 

ఆలనస్యంచేళానా ఏ౦? 

ఇంటి యజమాని : రండీ. రండీ. మీకోసమే చూ స్తున్నాం, ముఖర్జీ ఏడీ ? 

నిర్మలబాబు రావడంలేదా? 

రెండో పెద్దమనిషి ; వచ్చారు. వచ్చారు. అందరూ వచ్చారు. (వెనక్కు 

తిరిగిచూసి) ఇంకా వెనకనే ఉన్నారేమిటి ? ఏయ్ ముఖర్జీ * నిర్మలబాబూ * 

మూడో పెద్దమనిషి : అరే! సాక్షొత్తు పెదబాబుగారే ఎదురుకోలిస్తున్నారే ? 

(పెద్దగా నవ్వు) 

[తెరలో “అమ్మా ఒకముద్ద పడె య్యండి బాబూ. ఒక కవళం పెట్టండి” అనే కేకలు, ] 

నిర్మలబాబు : (ప్రవేశించి ద్గరికి వెళ్ళి; ఇరుగో అన్నగారు ! 

రెండో పెద్దమనిషి ; అడగోనయ్యా! మీ నిర్మలగాబుగారు వచ్చారు! రండి! 

దయచేయండి, 

మూడో పెద్దమనిషి : బికారంతా బ్రాకొటు, రాక్ పోకలు మహాకష్టంగా ఉంది 

ఇంకొ. .... 

ఇంటి యజమాని : మరి చెప్పకండి భాయీ? ఈ బ్లాకౌటొకటి పైగా కరువు 

కాలం ఒకటి. ఇది నూ దురదృష్టం, అంతా హడాహుడి అయినా తేలిగ్గానే జరుగు 

తున్నది శుభకార్యం, 
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రెండో పెద్దమనిషి : అయితే ఎంత మందిని పిలిచారేమిటి ? 

ఇంటి యజమాని : దాదాపు వెయ్యి మందిదాకా ఉంటారు. ఎంత (ప్రయ 

త్నించినా అంకకు తగ్గించ డానికి వీల్లేక పోయింది. 

మూడో పెద్దమనిషి : ఆబ్బో! వెయ్యిమందే? ఏభ్రైమండికి మించి విందు 

చేయగూడదనే భారత రక్షా విధానం ఒకటి ఉందికదా? దాన్ని అతి కమంచి 

నల్లవుతుం డేమో? 

ఇంటియజమాని : ఉందంటే ఉంది! విధానమూ ఉంది. చట్టమూ ఉంది. 

చట్టంలో తప్పించు గోవడానికి అవకాశమూ ఉంది. (నవ్వి) ఇక్కడ మాకున్న 

దింధువులూ మ్నితులూ అయిదువందల మందికి తక్కువ ఉండరు, ఇంకా ఎన్నో 

మొగమాటాలుంటాయి. ఎవరిని పిలవకుండా మానతాం చెప్పండి? 

[ తిరలో ముద పడేయండి. ఒక ముద పెటండి అనే కేకలు] 
అ ౧ అ 

రెండో పెద్దమనిషి : ఆరీ నిజమే. అయినా ఇదొక పెద్ద విషయం కాదను 

కోండి. గడచిన ఏపెల్లో మనమరాలికి అన్న(పాశ న జరిగింది. అదేమీ వెళ్ళిలాంటి 

శుభకార్యమేమీ కాదు. అయినా ఎంత క్లుప్తంగా చేయాలన్నా ఎవిమిదివందల 

మందికి పైగానే పిలవవలపి వచ్చింది. ఏమీ తగ్గించలేక పోయాం. మీ తాహతును 

దిట్టి ఇదికూడా పెంగ్లిలాటి ఘనకార్యమే అనుకోవాలి, 

నిర్మలబాబు : అయితే ఇది చాలా పెద్దెత్తుగా చే స్తున్నారన్నమాట? రాయ 

నుహాశయా? ఇప్పటి మార్కె ట్టునుఐిట్టి వెయ్యిమందికి విందుచేయడమం' పే సామాన్య 

మన సనికాదు, 
ఈ 

రెండవ పెద్దమనిషి : ఆర్థబలనూ అంగదలమూ ఉన్నవాళ్ళకు అసాధ్య 
మనేదిలేదు, 

నిర్మలబాబు : అయితే కావలసిన పదార్థాలు సమకూర్చడానికి మీరేమీ 
ఇబ్బందిపడ లేదా ? 

ఇంటి యజమాని : ఇబ్బంది కేముంది? చీకటిబజారుందికదా? ఆది ఉన్నంత 

నరకు దేనికీ ఇద్బిందుండదు. 
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రెండో పెద్దమనిషి : అవును. ఏంచేస్తాం మనం! నిజం చెప్పవలపివ స్తే 
చీకటిబజార్లో ఏ పదార్హాసికీ లోటులేదు, కావలసినంత దొరుకుతుంది. అందాకొ 

ఎందుకు? మామూలు పంచదారసంగతి చూడంది. సంసారానికి నెలకు రెండు 

మళ్ళన్నర పంచదార ఉండితీరాలని ఇంటావిడ ఖచ్చితంగా చెపుతుంది. లేకుంటే 

ఇంట్లో డెడ్లాకు. కంప్లిటు డెడ్డాకు. అంత పంచదార మీ కిప్పుడు పబ్లి క్ మార్కెట్టులో 

దొరుకుతుందా? ఏ దుకాణానికివెళ్లినా లేదులేదు అంటూ మొండిచేయి చూపిస్తారు. 

ఏంచేస్తామప్పుడు ? కాబట్టి నిలవదార్లుండాలి, చీకటిబజార్లుండాలి. కాకుంకే నాలుగు 
రెట్లు ఖరీదు ఎక్కు_వ తీసుకొంటార ంతే ! ఎంతకావాలన్నా వసువుమాత్రం దొరుకు 

తుంది, డబ్బు మనతోరాదు. వ స్తువులేకుం'టే పని జరగదు, ఖరీదెంత ఎక్కువైనా 

కొనక ఏం చేసాం? 

నిర్మలబాబు : ఆమాట డబ్బున్న వాళ్ళు మాతమే ఆనగలకు. అసలు 

సమస్య ఏమిటంటే ప్రజల్లో చాలా భాగం డబ్బులేనివాశ్ళేగదా? మరి వాళ్ళ 

మాచేమిటి * 

[తెరలో “ఆకలి. ఆకలి. అమ్మా అన్నం పెట్టండి, ఆయ్యా అన్నం 

పెట్టండి” లని కేకలు] 

రెండవ పెద్దమనిషి : చూడండి నిర్మలబాబూ అటువంటి సమస్యలన్నీ 

నెత్తిన పెట్టుకొంటే మనం కుంగిపోతాం. (పతిరోజూ ఇరవై నాలుగు గంటలూ, 

రాత్రనక పగలనక లోకంలో ఎన్నో ఆన్యాయాలూ అత్యాచారాలూ విదీ విరామం 

లేకుండా జరగుతూనే ఉన్నాయి. వాటన్నిటికీ విరుద్దంగా నిలబడాలంటే మన 

వ్యాపారం, మనవృ త్తి, మన పవిపాటులన్నీ కట్టి పెట్టుకోవలపి వస్తుంది, 

నిర్మలబాదు : ఆవును, వదులుకోవాలసివ స్తే వదులుకోవాలి. ఆన్యాయావి 

ఆవ వు అచ : మె అర్య కెపుడూ చ టేయ్యవద్దని మన పెద్దలన్నారు. పెద్దలేకాదు, నాక్షొ త్తు (శ్రీకృష్ణ 

భగవానులు కౌరవసభలో ధృతరామ్రడితో “సారపు ధర్మమున్ విమల సత్యము 
పాపముచేత బొంకచే పాఠము పొందలేక చెడదారిన యద్దురవస్థ దక్షు లెవ్వార 

లుపేక్షపేతు రది వారల చేటగు ... ...అని సెలవిచ్చారు గదండీ? 
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మూడో పెద్దమనిషి : ఆయితే మంచిదే కానీయండి. వ్యాపారం గీపారం 

ఆంతా క'కేద్దాం (అని నవ్వుతూ) నిర్మలబాబూ? మీరు మొత్తం భలే తమాషాగా 

మాట్లాడతారే! [అందరూ నవ్వుతారు.) 

ఇంటి యజమాని: ఆలస్యమెందుకు? పదండి లోపలికీ వెళదాం, (అందరూ 

వెళ్ళిపోతారు.) 

[వెంటనే రంగంమీద చె త్తకుండీవైపు స్పస్టంగా కనబడేటట్లు బాగా లైటు 

వెలుగుతుంది. కుక్క ఆరుస్తూ ఎవరిమీదనో దూకి కరచినట్లు “ఆమ్మ 
బాబోయి అనే గావుకేక వినవస్తుంది. కుంజ వెంటనే కుక్క 

కరిచిన చేయి పైకెత్తిపట్టుకొని వెలుగున్న చోటికి వచ్చి 
కనదిడతాడు, ] 

(వ్రధాను : (చీకల్లోనుంచే) అమ్మల్లారా! రెండు మెతుకులు పదెయ్యండి. 
బాబుల్లారా ఒక ముద్ద ! 

రాధిక : అమ్మో! పిచ్చికుక్క కరిచేసింది బాబోయ్! (అని కుండివై పునుండి 

రుంజ ఉన్నవైపు పరుగెత్తి వస్తుంది.) 

రాధిక : పెద్ద పిచ్చికుక్కే_ కరిచిందే దేవుడా! చాలా గట్టిగా కరిచింది, 
దీని ముఖం మండ! అయ్యయ్యో! నాకేందారి దేముడా ? (కుక్క- కేపి చూసి 

థూ థూ అని ఉమ్మేస్తూ) ఛీ పాడుకుక్కా ! ఫో;నీదుంపతెగ! నీ నోట్లో దుమ్ము 
సడ. చీపురుతో కొడతానుచూడు! చూస్తావేం! పిచ్చివెధన కుక్కను కొట్టండి, 

[తెరలో కుక్క మొరుగుతుంది.] 

రాధి! (కట్టుకొన్న గుడ్డచించి ఒక పీలికతీసి కుంళిచేతికి కట్టుకడుతుంది.) 

ప్రధాను: వెట్టి లంగోటీమ్మాతం కట్టుకొని భవనంవైపుకు చెయ్యిసాచి 
అరుస్తూ) రెండు మెతుకలకోసం ఎంత సేపటినుంచో గొంతు పగిలేట్టు 'మొర పెడు 
తున్నా మాగోడు వివిపించుకోరు బాబుల్లారా! మీకు చెముడొచ్చిందా? మీగుండె 
రాయైపోయిందా! రెండు రోజులనుంచి ఆకలితో మాడిపోతున్న ఈ మునలాడికి 
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రెండు మెతుకులు పడేసే ధర్మాత్ము లాక్కరైనా మీలో లేరాశ ఎంతో అన్నం 
రోడ్డుమీద వెదజల్లిపారేస్తన్నారే ! ఒక్కుముద్ద, రెండు మెతుకులు ఆకలితో మాడి 
పోతున్న ఈ దిక్కులేని పేవముసలాడికి పదే స్తే ఎం? మీకు జాలిలేదా? హృదయం 
లేదా? కళ్లున్నా మీకు పేదలు కనబిశడంలేదా? దాబుల్లారా! డబ్బున్న వాళ్ళకు పేదల 
మొర వినబడుతుందా? దేవుడా! నీవూ ఆలకించలేదు మామొర అయ్యో! 
ఆకలి! రెండురోజులనుంచి పస్తు. ఆహా ఏం పుణ్యం! ఏంలోకం! 

రాధిక: (కుంజ చేతికట్టు చూస్తూ) బాధపెడుతున్నదా ఎక్కువగా? కాపిని 
నీ శైనా కెప్పిసాను తాగడానికి? 

కుంజ: ఊహూ! వద్దు, (అని రాధికకేపి చూస్తాడు. ఏదో జ్ఞాపకంవచ్చి 
కన్నీరు కారుస్తూ రెప్పవెయ్యకుండా రాధికకేప్ జాలిగా చూస్తూ ఆమె తలమీద 

చెయ్యి వేస్తాడు.) 
[ తెకవాలుతుంది, ] 

ద్వితియా౦కం -- నాల్లవ రంగం 

[హారూడ త్తు ఇల్లు, పగటివేళ, వరండాలో బిల్ల మీవ కూర్చొని, హుక్కా తాగు 

తుంటాడు. ఆవరండాలోనే ఒకమూల పల్లె పడుచులు ముగ్గురు, ఒంటినిండా 

దిట్టకప్పుకొని కూర్చుంటారు. ఇ్వరు వెనక్కి తిరిగ కూర్చుంటారు. ఒకామె 

మాత్రం హారూవత్తుకు ఎదురుగా కూర్చొని, దాఃచక్యంగా మాట్లాడు 

తుంటూంది, ఆమె చిన్నప్పుడే భర్తపోయిన ఫొఢ విగంకువు, 
పీరు ఖుఖీర్యా, వయస్సు మీరిన పల్లెటూ రీ వాడొకడు ముంగిట్లో 

కూర్చొని ఉంటాడు. ] 

హారూదత్తు: (హుక్కా ఒక పీల్చు పీల్చి) (గ్రామం కోనం నేను ఏమి 

చేశానో, ఏమిచేయలేదో (ప్రజలకు తెలుసు. మరి (పైకి చూసి) భగవంతుడికి 
తెలుసు. ఎక్కువగా చెప్పుకోవడం ఎందుకు? ఆత్మ స్తుతిచేసుకోవడం నా కెప్పుడూ 
అలవాటు లేదు. 
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ఖుఖీర్మా : ఆది తమరు చెప్పాలా బాబూ! మాకంతా తెలుసు, (పక్కనున్న 

పెద్దివాడితో) చూడు చందర్! అప్పుడొకమాటు ఖుకీకి చాలా జబ్బుచేసింది. ఎప్పటి 

మాటో చెప్పతున్నాను. గడిచిన కౌ ర్తికమాసంలో అనుకుంటా. అప్పుడే వెదురు 

పడిలోంచి పది వెదుళ్ళు నీద్వారా బమ్మళను 

చందర్ : పదికొదమ్మా! ఎనిమిదేను. 

ఖుఫీర్మా ఎనిషిదికాదు! పదిదాబూ. ఇప్పటికీ సాకు దాగా జ్ఞాపకం ఉంది, 

పదివెదుళ్లూ మీకు మూడురూపాయల రెండణాలకు ఆమ్మేను. మీరు అప్పుడు 
నాకు మూడురూపాయలే యిచ్చి చిల్లరలేదని రెండు అణాలు బాకీ పె'్లేరు. 
తర్వాత మీరు నా దగగ ఐదుకుంచాల ధాన్యం కొని ఆ రెడణాలు చెలు పెటారు. 

౧ గా ద 
జాపక౦ వచ్చిందా మీకు * 
Cy 

చందర్ : డానౌను, అది నిజమే. నేనే పొంఒడ్డాను (అని నవ్వుతాడు.) 

హారూదత్తు: (నోటినుంచి హుక్కాతీసి) జర్దీ కోర్టులో ప్పీడరుగా ఉండ 

వలసినదానవు నువ్వు ఖఖీర్మా! 

ఖుఖీర్మా : (నవ్వి) ఈకాలంలో ఆడపిల్లలు, మీరు చెప్పిన'క్లే (వాతకోతలు 

నేర్చుకొని, అన్ని విషయాల్లో మొగవాళ్ళకు పోటీగా ఆఫీసుల్లో, కదీరీల్లో పని 
చేస్తున్నారుకౌదా బాబూ. ఆటువంటి చమపూ, దీక్షా మీ ఆశీర్వదంవల్ల నాకూఉం కే, 

నేనూ వకీళ్ళ తల తిరిగేటట్లు చేసి ఉండేదాన్ని, 

హారూదత్తు ; అంతపనీ చేయగల నెరజాణవే నువ్వు. (దూరం నించే చేతో 

వీపుమీద తడతాడు.) 

ఖుకీ: ఆ పోని ద్రురూక ఏదో చెప్పుతున్నా మీకుః ఆ జ్ఞాసకం వచ్చింది. 

ఘికీకి ఒబ్బుచేపినన్చటి సరి, | చెందు రోజులు ఆడ ఎల్ల పడ్డ ఆస (న సూడ లేక 

ఏమిచేయాలో తోచక నాకు మతి-' ౦%. వంటనే రానునాధ డాక్షరు దగరికి 
పరుగెడశి “బాబూ, డాక్రరుగారూ! ఒక్క నారి వచ్చి నౌ పిల్లను తు ర 

భయంగా ఉంది. ఇదే చివునారి. మిరు గనుక ఒక్కమాటు వచ్చి ఏదెనా 

మందో మాకో చెపితే పిల్ల బతుకుతుంది, మీ కొళ్లు పట్టుకొంటాను. వా మొర 

అలకించండి బాబూ!" అని ఎంతో దితీమిభాడాను. డబ్బుతే అన్నా డాయన, 
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“ఇప్పుడు డబ్బు ఇయ్యలేను. నా దగ్గర పై సాలేదు, రేపో ఎల్లుండో యిస్తాను 

తప్పక. పిల్లను దితికించండి బాబూ! మీకు పున్నెముంటుంది బాబూ!” అని ఎంతో 

బతీమిలాడాను, ససేషరా అన్నాడాయన. దోపిడీ దొంగలు కాని వీళ్ళస దయా 

దాక్షీణ్యాలుంటాయా బాబూ! అప్పు డిక్ ఏమివేయడమా, ఎక్క్-డి ఇళ్ళడమా అని 

ఆలోచించాను. చటుక్కున బాబు గారిమాట జ్ఞాపకం వచ్చింది. పరుగెత్తి మీదగ్గరకు 

వచ్చి పడ్డాను. మొఖమెదుట చెపుతున్నాను కౌబిట్టి ఈముండ గొబ్బచేపి పొగుడు 

తున్నదనుకోవచ్చు తమరు. మీ పాదాలముట్టి చెపుతున్నాను. నేనేమీ అడగాలేదు 

పెటాలేదు. ఇందులో వీనమంతయినా అదిద్దం లేదుః, అది అంతర్యామికే తెలుసు. 

నా ముఖంచూపి తమరు ఆంతా (గహించారు. లోపలికెళ్ళారు. మందు ఏదో తెచ్చి 

నా చేతికిచ్చారు. ఆమందు వాడాను. చచ్చిపోతుందనుకొన్నపిల్ల మూడురోజుల్లో 
తేరుకొని బతికి బయటపడ్డది. అంతేకాదు, సథ్యంపెపే రోజున స్వయంగా 

మా యింటికొచ్చి “ఖుఖీర్మా' పథ్యం పెట్టడానికి పొతబియ్యం తెచ్చాను. ఇటువంటివి 

మీ ఇళ్ళల్లో ఉండవు. ఇవి వండి ఖుకీకి పథ్యంపెట్టు. ఇవి దగ్గర దగ్గర రెండు 
శేర్తుంటాయి, ఖరీదుకేమిటీ, ఎంత పెట్టినా దొరకనిస ఇవి అని ఇచ్చారు. ఇట్లాంటి 

అవాంతరం ఏదొచ్చి వెళ్ళినా బాబుగారు “లేదు. అనే మాట ఎప్పుడూ అనలేదు. 

నాకే కాదు ఎవరొచ్చినా ఎప్పుడొచ్చినా ఎండుకొచ్చినా మీరేంచేసేవారోో ఏం 

చెయ్యరో మీరు చెప్పాలా బాబూ: మేము ఎరగమా* బాబూ? 

హారూదతు : అదేంకాదూ! నీకు ఆపద వచ్చినప్పుడు నేను రూ స్తే, నాకు 

ఆపద వచ్చినప్పుడు నీవు చూసావు. అట్లా కొకుంచ లోకం ఎట్లా సాగుతుంది, 

ఏమంటావు చందర్ + 

చందర్ : కాదని ఎవరనగలరు బాబూ! తమరన్నడంతా యదార్థం. 

హోారూదత్తు : ఇప్పుడు మిమ్మల్నందర్నీ పట్న ంతీసుకపోవడం ఎందుకు 

నాకు? ఇంత [శమపడవలపిన అవసరం నాకేషటీ? తిండిదొరకక ఈ ఆడపిల్ల 

లందరూ విష్కారణంగా చచ్చిపోవడం ఈ కళ్ళతో చూడలేక దాచుకొన్న డబ్బు 

ఖర్చుపెట్టి; దానికి నచ్చచెప్పి దీవికి నచ్చచెప్పి కరువుకాలం తీరిందాకా పట్నంలో 

సుఖంగా బతుకుతారవి కాకఫోకే ఇంట్లోతివి అడివిలో దువ్నలను మేపినట్లు ఈ 
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(ప్రయక్నమంతా నాకెందుకు? ఇందులో నా స్వలాభం ఏమైనా ఉన్నదంటావా * 

సీవే చెప్పు? 

రందర్ : ఉందని ఎవరనగలరు బాబూ! 

హోరూదత్తు: మాటవరసకు చెపుతున్నాను, మనుషులందరూ మరి నీలాటి 

నాలాటివాళ్లు కారు, లోకంలో చెడ్డవాళ్లూ ఉన్నారు. లేరని చెప్పగలవా నువ్వు? 

మనుషులనోట్ర మూయడానికి మూకుడు "ఉందా? మెల్లి మెల్లిగా తోకాడిస్తూనే పెద్ద 

పులి మనిషిని చంపుతుంది. వద్దూ అనగలవా నువ్వు. అనే పరోపకారం 

ఏమీటిక? పరోపకారం ఎవరు చెయ్యమన్నారు నిన్ను? అని ఆంటావా? మనువు 

లందరూ అటువంటివాశ్నే ఆయితే సమాజం ఈ సంసారం సర్వం ఎప్పుడో 

ధ్వంసం అయిపోతుంది. ' 

చందర్ : (ఆశ్చర్యంతో హారూద త్తుశేపి చూపి) ధ్వంసం అయిపోతుందా 

ఆంతా ? 

హారూద త్తు: కాదంటానా మరి (ఖుభఖీర్మా కేపి చూస్తాడు.) 

ఖుఖర్మా : ఊహు (నవ్వి తలాడి స్తుంది) 

హారూదత్తు : అదేమీకాదు, అంతా చెడ్డవాళ్లుూరు. మంచివాళ్ళూ లోకంలో 
ఉన్నారు. వాళ్లీ ఈ లోకాన్ని నడుపుతున్నారు, తెలియచె ప్పేందుకు, తెలుసుకోవ 

డానికి ఈ జగత్తులో ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ యిదిగో, యిట్లారా, ఈ కాగిళంమీద 

'చేలిముద్ర వేపి సంతకంపెట్టి వెళ్ల, 

చందర్ ; మళ్ళా వేరిముద్ర వేయడం ఎందుకు + 

హారూదత్తు ; మనిషి నోటిమాటకు విలువలేదని తెలుసుకో. మాటకు విలువ 

టొ త్రిగాలేదు. మాట గాలిలో కలిపిపోతుంది. అందుకే అంతా కలంతో కొగితం 

మీద (వాతమూలకఃం౦గా జరగాలి. ఒకమాటు కాగితంమీద పెటీవా, అది చిరకాలం 

నిలిచిపోతు ది. ఇదిగో (వాతమూలం, తీసికొని వేలిము ద్రవేసి యివ్వు. మళ్ళా 
ఈ విషయంలో నాకు .. ....[చందర్ లేచివచ్చి దత్తు యిచ్చిన కాగితంమీద వేలి 
ముద్రవేసి తిరిగి యిస్తాడు. ))టౌటన వేలు బాగా నొక్కావా? సరే, వెళ్ళు. దీనివల్ల 
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వచ్చేదేమీలేదు. పోయిందేమీలేదు, (అని వేలుముదద వేపిన కాగితం ఒకమాటు 

చూపి) సీ పవి అయిపోయింది. ఇక వెళ్ళవచ్చు నువ్వు. 

చందర్ : (ఆతురతతో) నా బిడ్డను ఎట్టా చూస్తారో బాబూ, 
Pa 

లో 

గా 

“హారూదత్తు: చెస్పక్క_రలేదు, దాని బాధ్యత అం౮ నామీద వేసుకొన్న 

తర్వాత నుప్వు చెప్పాల్సిం దేముంటుంది, 

చందర్ : ఆదికౌదు బాబూ, దావి మూడోఎట తల్లి చచ్చిపోయింది. అప్ప 
ట్నీంచీ ఒక్క మోస్తరుగా (కళ్లు తుడుచుకొంటూ) కళ్ల్లోపెట్టుకొని నేనే పెంచి 
పెదదాన్ని చేశాను. ఆ గర్వం నాకిక ఏమిలేదు కదా! (ఎడస్తాడు,) 

oo =! 

హారూదత్తు : మళ్ళా నువ్వు విక్షకోసం ఏడుస్తున్నావా? అమ్మాయి నీ కూతురే 

కొని నా కూతురుకాదు, 

భుకీర్మా : (చందర్తో) ఎందుకు దుఃఖపడతావు. నీపిల్ల కేమీ లోటురాదు, 

బాబుగారిదగ్గిక కులాసాగా ఉంటుంది, 

(హారూదత్తు: ఏయ్. ఎవడ్రా అక్కడ? 

[ నేపథ్యంలో “వస్తున్నా బాబూ ఆని వినపడుకుంది. ] + 
సోః 

చందర్ : మాత, నిన్ను సర్వనాశనం చేశాను. బాబువెంట వెళ్ళు పడవ 

రెవుకొచ్చిందే మో, 

"౯ 'పేవకుడు : (ప్రవేశించి సరుకులన్నీ పడవకెక్కించనా బాబూ? 

హారూదత్తు : ఎక్కీ-౦చాలి,. ఎప్పుడనగానో వెళ్లావు, ఇంతసేపు ఏం 

చేస్తున్నావు? 

సేవకుడు : పడవను రేవులోకి తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను, 

హారూదత్తు : వెళ్ళావు మమ్మల్సి ఉద్దరించావు! మూర్జుడా. నావను రేవు 

లోకి తీసుకురావడానికింత సేపు పడుతుంది. ఇక్కాబ్లుంచి రేవుకు వెళ్ళడావికి ఎన్నాళ్ళ 

ప్రయాణం * కళ్లునె త్తీకొచ్చినాయా? వెధవా? ఎదురుగా నిల్చొని ఇంకొ వాదిస్తు 
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న్నావా. ఎక్కడ దొరికావురా? నీచపువెధవా? ఒక్క రోజులో నావ అక్కడికీ 
చేరకపోతే అప్పుడు చూసాను నీ సంగతి, 

సేవకుడు : పోటు తగ్గిపోయి నావ మెరకపట్రింది. లాక్కురావాల్చివచ్చింది. 
౧ అ 

హారూదత్తు : సీ ముఖం ఎవరికి చూపించాలవి యుక్కడీంకా నిబ్బంటావు* 

వెళ్లు, వెళ్లు. (సేవకుడు వెళ్ళబోతాడు) ఏయ్ సరంగూ! మాట పూర్తిగా వివిపో, 
మూడు తెడ్డు వెయ్యమని చెప్పు. 

న 
(పేవకుడు : పోటు తగిలింది మళ్ళీ, రెండు తెడ్డు వే స్తే చాలు బాబుగారూ! 

హారూదత్తు: మరి తొయ్యవలపిన ఆవసరం రాకూడదు. మూడు తెడ్తూ 

వెయ్యమని చెప్పు. అద్బిబ్బి! (అని వుక్కా చేతపట్టుకొని లేచి ఆడవాళ్ళతో మెల్లిగా) 
మీరందరూ ముందు నడుస్తూండండి. ఖుఖీర్మా! వాళ్ళందరినీ పడవదగ్గరకు తీసుకు 
వెళ్లు, 

[ఆడవాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు. ] 

హారూదత్తు : అయితే చందర్, నీవు ఇక వెళ్ళిపోదువుగాని (అని జేబు 

లోని గుడ్డమూటవిప్పి నోట్లుతీపి లెక్క పెట్టిస్తాడు.) తీసుకో, (వెనకాడుతూ చందర్ 

నోట్లు తీసుకొంటాడు.) 'ఇప్పటికించే ఇచ్చాను, తీసుకో, నేను మళ్ళావస్తాను, 
అప్పుడు నీకియ్యవలిపింది పూర్తిగా ఇచ్చేస్తాను.) 

చందర్ : (ఎడుస్తూ) నేను కన్నవిడ్డనమ్ముకున్నాను, అయ్యో! ఖర్మమా! 

నా తల్లీ! నా మాతీ! నా మాతంగివీ! విన్ను దిక్కుమాలి అమ్ముకున్నానే నా తల్లీ! 

(అని 'వెెపోతుంటాడు. హారూదత్తు పీటమీద కూలబడి హుక్కా పొగపీలుస్తూ 
ఆరమూతకళ్ళతో చందర్ కేపి చూస్తూంటాడు, YY 

[తిర వాలుతుంది, ] 



ద్వీతీయాంకం -- అయిదో రంగం 
( సేవాశ్రమంలో ఒక గది. కీటికీచువ్వ పట్టుకొని వినోదిని మాట్లాడక చూస్తూం 

టుంది. నిరంజను గడినడుమ తలవంచుకొని నేలవై పుమాన్తూ ఎవరిమీదనో 

కోపంతో రుసరునలాడుతూ ఉంటా. అకడి సళ్ళ a ముఖంలో ఏదో 

కపి ద్యోతకమవుతూ వుంటుంది, వినోదిని సగంబూసిన ముతకలీర 
కట్టుకొని ఉంటుంది. నిరంజను పొట్టిచేతుల చొర్చా, మాసిన 
నాలగుమూరల పంచ కట్టుకొని ఎటాడు, కాళ్ళకు చెప్పులు 

ఉండవు, ఏ ఏిషయంలోనో ఇరువుంకీ రాజీ కుదరక బాధ 

పడుతున్నట్లు కనదిడుతుంటారు. ] 

వినోదిని: (తటాలున వెనక్కుతిరిగి కలవరింతో ) వట్టినే ఏమిటిది? నేను 

ఇక్కడ పడుతున్న యాతన మాటలతో నీకు తెలియజేయలేక పోతున్నాను. 

నిరంజను : (తన అరచేతిలో పిడికిడితో ఒక గుద్దుగుద్ది అందుకు కపి 
తీర్చుకొని తీరతాను. (అని వగురుస్తూ సరేకానీ ! 

నినోదిని : (గొంతు తగ్గించి మాఖన్ చచ్చిపోయాడు, అక్క జబ్బు 

పడింది, మీ అన్న పిచ్చివహాయిలాగు అక్కడా అక్కడా తిరుగుతున్నాడు. 

వీరంజను : (నిట్టూర్చి) అన్నయ్య! 

వినోదిని: కుక్కకరిచి పిచ్చిఎ త్తి తెగతిరుగుతున్నాడు, ముందా మాకా, 
సథ్యమా పానమా ఏముంది ఇక మీ పెంనాన్నసంగతి చెప్పక్కర్లేదు పొద్దస్త 

మానం (శ్రీపతీ భూత అనీ కలపరిస్తూ ఉంచాడు, నము పగపట్రినట్లు నాలుగు 

వై పుల భయం! మహమ్మారీ దేవత “లియిద ఎక్కి డూ విచ్చలవిడిగా తిరు 
గుతూ ఉన్నది, మనుషులు బియటికినావడానికే హడలిపోతున్నారు. ఎవరిమాట 

ఎవరు వింటారు? మీ పెదనాన్న అడవులు నరికిస్తూ శ్రీసతి భూసతులను వెదికి 

పట్టుకొస్తానని వెళ్లి పోయాడు. అయిబూలేఎ షమాత్షంలేదు. ఈ దుర వస్థకు తోడు 

గోరుచుట్టుమిద రోకటిపోటులాగా ఈ హారూదత్తు ఆత్యాచాం౦ ఒకటివచ్చి పడింది, 
మరిచిపోదామన్నా మంచిపోలేఠకపోతున్నాను. ఎంచెప్పను నా దురవస్థ | 
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విరంజను : కూడదని వాడికి ఎదురుచెప్పే మొగవాళ్ళివరూ ఊళ్ళో లేనే 
లేరా? 

వినోదిని : లేకేం. ఉన్నారు. కాని ఎవరైనా వాడీకీ ఎదురు చెప్పడానికి సాహ 

పి "పే వాళ్ళ (బతుకంతా నాశనమైపోతుందని భయం, 

నిరంజను: ఆ నాశనం ఇప్పుడు ఎవరికవుతుందో నేను చూసాను. (అని 

పచార్లు చేస్తుంటాడు.) 

" రాజీవు! (హఠాత్తుగా ప్రవేశించి ఏయ్ రాఖహారీ! ఇంట్లో దూరి గునగున 
లాడేపని నీకేముందిక్కడ? ఇంత ధైర్యంగా పట్టపగలే ఇక్కడికిరావడం చితంగా 

ఉందే! రహస్యాలు ఇంకా పూర్తి కాలేదా? ఏదో పన్నాగం పన్నడానికి తయారవు 

తున్నట్లున్నావు (తటాల్న వినోదినిని చూసి) ఇదేమిటి? నీవు ఎందుకు వచ్చావిక్క 
డికి? నీకేంపని? వెళ్లు, బాబుగారికి తెలిస్తే ఏంచేస్తారో తెలుసా? వెళ్లూ లోపలికి! 

సీకే వెళ్ళమవి చెపుతున్నాను. వెళ్ళిపో లోపలికి! (తల వంచుకొని వినోదిని వెళ్ళి 
పోతుంది.) 

నిరంజను : నేను చాటుగా లోపలికి వచ్చానా? 

రాజీవు: నీకే అది బాగా తెలుసు నన్నడుగుతావెందుకు? మూఢుడా? ఆమెతో 

నీవేం మాట్లాడుతున్నావు. రహన్యంగా? ఆమె నిన్ను గు ర్తుపట్టలేదనుకుంటాను. 
పూల్ నీ _పేమకలాపానికి మరోచోటు దొరకలేదా! 

నిరంజను : శకునపక్షీలాగు ఊరికే వాగకు, మరొక సంగతి ఏదో 

మాట్లాడుతున్నాం మేము, 

రాజీవు: (భుజా లెగుర వేపి) ఏవిటి! ఏవన్నావ్! శకునపక్షిలాగ అరుస్తు 
న్నానా నేను? ఓరి చెవుల పిల్లి వెధవా! నీ గూడుపుఠాణీ అంతా బయట పెడతాను 
చూడు. (వెనక్కు. తిరిగి) సింహం నోటికండ నక్కపాలు చేయా లనుకుంటున్నావా? 

బాబుగారికి తెలి స్తే విన్నేం చేస్తాడో తెలుసా? నీ మొండిధై ర్యానికి మెచ్చుకోవాలిరా 
కృతమఘ్నుడా. 
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[త్వర త్వరగా కాళీధన్ ప్రవేశిస్తాడు, ] 

కాశీ: గుమాస్తాగారూ! మీరు వెళ్ళకండి, ఆగండి. రాఖహారీ! నీవూ 
వెళ్లవద్దు, ఆగు, (గుమాస్తాకేపి చూసి) జ్ఞానదా దగ్గర నేను కొంత కొంత 

విన్నాను. అసలు సంగతి అంతా మీరిప్పుడు నాకు చెప్పాలి. నాదగ్గర ఏమీ 

దాచొద్దు. చెప్పండి. 
© 

రాజీవు: ఓయు రాఖహారీ! పొద్దుట్నుంచి ఏం జరిగిందో అయ్యగారడుగు 

తున్నారు చెప్పు జవాబు. 

కాళీ: (నిరంజనుతో) ఇది 'సేవాశ్రమమని నీకు తెలుసా? 

రాబీవు ; మొదట్నించీ నేను ఈ అలగా జనాన్ని దగ్గరకు చేరనివ్వవద్దని 

చెబుతూనే ఉన్నాను. కానీ నామాట వినిపించుకోలేదు. వినిపించుకునే స్థితిలో 
లేవు నువ్వు వీశ్శేమయినా మనుషులా చెప్పు * 

[ నిరంజను రాజీవుకేసి కొర కొర చూసాడు. ] 

కాళీ: (నిరంజనుతో) నీవు వెళ్ళిపో! ఈ క్షణమే ఇక్కణ్ణుంచి వెళ్ళిపో! 
సీవంటి పనివాడు నా కవసరములేదు. (గట్టిగా గదిస్తూ ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపో 

వెంటనే. 

[ నిరంజను వెళ్ళిపోతాడు, వెగంగా వినోదిని (ప్రవేశిస్తుంది. ] 

వినోదిని: నేనూ వెళ్ళిపోతాను. ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను. వదిలెయ్యండి 
నన్ను, 

రాజీవు : (ఆడ్డం వచ్చి) అరే! ఇ దేమిటిక్కడ*? నీవు ఆడదానవు. నీవుండ 

వలసినచోటు లోగిబ్లో, బయటికెందుకు వచ్చావు? లోపలకు వెళ్ళిపో. ఊ వెళ్ళిపో. 

తమాషా అనుకున్నావా! 

వినోదిని: నన్ను వదిలెయ్యండి. నేనూ వెళ్ళిపోతాను. వెళ్ళిపోనియ్యండి 
నన్ను, 

కాళీ: జ్ఞానదా? ఓజ్ఞానదా! (పిలవగానే వస్తుంది. మ సె పై గడేస్తూ) ఈ మెను 

లోపళికీ తీసుకుపో, 

6 
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జ్రానద : (వినోదిని చేయి పట్టుకొని రా! ఇట్లా చెయ్యగూడదు, వెళ్ళీ 

పోదాంపద. (జ్ఞానద వినోదినిని తీసుకుపోతుంది లోపలికి) 

రాజీవు : (బయలు దేర బోతాడు.) 

కాళీ: ఇదిగో గుమాస్తాగారూ! ఎలాగ్గె నా నరే ఆమెకు రావల్సిన డబ్బు 

అణాపైసలతో లెబ్బచూసి ఇచ్చి పంపించేయండి వెంటనే. ఇక ఇక్కడ ఒక్క 
క్షణమైనా ఆవిడ ఉండడానికి వీల్లేదు. ఇంట్లోవాశ్ళే విశ్వాసఘాతకులై తే ....... 

రాజీవు : ఈ నీచపువెధవలకు ఆశ యమివ్వవద్దని నేను నీకు ముందే 

చెప్పాను. నీవు నామాట లెక్కచెయ్యలేదు ఈ అలగాజనంతో ఏం వ్యవహారం 
జరిగింది నీకు? వీశ్చేమయినా మనుషులా ఏమిటి? వరి పశువులు, 

కాళీ: అదంతా మీ కనవసరం, నేను చెప్పినట్లు చేయండి. వెళ్ళండి. 

రాజీవు : ఇదిగో! వెళుతున్నాను. నా కెందుకీ గోల! ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను. 

హబ్బా, 

కా: సరే! అయితే ఇప్పుడే వెళ్ళిపొండి. వ్యాపారం ఏమైతే అది అవు 

తుంది. ఇళ్ళో! ఇవన్నీ తీరుబాటుగా ఒక టొక'పే సర్దుకోవాలి. కావలపిందేదో 
అయింది. ఎవరినేమంటాం. (అని సోఫాలో చేంబడి) ఎవరా వస్తున్నది? (ఒక సేవ 
కుడు (ప్రవేశిస్తాడు, ) గా 

సేవకుడు : (సలాంచేపి) జీ! హూజూర్! 

కా: సరేగాని అక్కడ కూర్చొని మీరంతా ఏం చేస్తున్నారు? ఎంత పిలి 
చినా ఎవడూ పలక డేం? 

సేవకుడు : పిలవగానే వచ్చాను హుజూర్! 

కాళీ: వెంటనే వచ్చావా? 

సేవకుడు: చిత్తం (ప్రభూ! 

కాళీ : నోర్ముయ్యి. మధ్యాహ్నం గేట్లో ఎవరున్నారు? 

సేవకుడు : చిత్తం. నేనే ఉన్నాను. 



నవాన్న 78 

కాళీ: రాఖహరీ ఇక్కడకు ఎప్పుడొచ్చాడు ? 

సేవకుడు : పగలు పొద్దుండగా నే వచ్చాడు. 

కాళీ: పగటిపూటనే వచ్చాడా? 

సేవకుడు : చిత్తం, 

కాళీ: సరే! ఇంకెప్పుడూ వాణ్ణి సేవాశ్రమంలోకి రావివ్వకూడదు. తెలిసిందా? 

సేవ: చిత్తం, రాసీయను, 

కాళీ: చిత్తం గి త్రంకాదు. లోపరికి అడుగు పెట్టనీయవద్దు. 

సువః చిత్తం తమ ఆజ్ఞ ప్రకారం చేస్తాను, 

కాశీ: అంతేకాదు! నన్ను ఆడగకుండా ఎవరినీ లోపలికి రానీయొద్దు 

తెలిపిందా ? 

సేవః చిత్తం దాదూ ! 

“కాళీ: రామరతన్బాబు రాగానే నా కొకమారు........ 

[తెరలో గ్నురపుడెక్కల చప్పుడు. సేవకుడు ఆవైపు చూస్తాడు ] 

కాళీ: ఏమిటీ, ఆ వైపు చూస్తున్నావ్? 

సద చిత్తం. గురబ్బండిమీద ఎవరో వచ్చినట్లుంది. 

కాళీ; గురబ్బండిమీదనా * 

సేవ: చిత్తం. (ఆని మళ్లీ ఒకసారి గుర్తుగా చూసి) బాగా గుర్తుకు 

రావడంలేదు. మూడు నాలుగు రోజులక్రితం పగటిపూటనే కోటూ, బూటూ వేసు 

కొని, ఎవరో బాబులాటి ఆయన వచ్చాడు. చూ స్తే ఆయనగారిలాగే తోస్తున్నది. 

వెంట ఇంకా ఇద్దరు, (మళ్ళా బాగా చూసి) ఆ! ఆ ఇద్దరే! మరో ఇద్దరు ఆడంగులు 

కూడా ఉన్నారు. 

కాళీ: (కంగారుగా లేవబోతూ) గుర్రబ్బండిమీదా? ఆతవాళ్ళూ ఉన్నారా? 

ఇంకొ ఎవరున్నారో వెళ్ళిచూడు తొందరగా, 

[భయపడుతూ నిరంజనూ, ఏనోదిని (ప వేశిసారు, సేపకునితో కూడా కౌళీరన్ వెడతాడు] 
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వినోదిని : (మెల్లిగా) ఎవరువాళ్లు * 

నిరంజను : (చూపుడువేలు నోటిమీద పెట్టుకొని) ఇస్స్! మాట్లాడకు. మన 
ఊరిదత్తు హారూదత్తు, 

వినొడివిః హారూద త్ర? అమ్మబాబో? ఇక్క_డికెందుకు దాపురించాడు * 

నిరంజను : (మెల్లిగా ఇక్కడి కాశీధను ఆయనకు పెట్టుబడి పెడుతుం 

టాడు. అందుచేత తరుచు ఇక్కడికి వస్తుంటాడు. కాని ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లలూ 
(ఆశ్చర్యంగా చూస్తాడు.) 

వినోదిని : ఎవరు వాళ్లు? 

నిరంజను: సరిగా గుర్తుకు రావడంలేదు, దూరాన్నుంచి చూసుంతే 
ఎక్కడో చూపిన మొఖాల్లాగా ఉంది, సరీగ్గా జ్ఞాపకం రావడంలేదు. దత్తుతో రావ 
డాన్నిబట్టి మన ఊరువాశ్లే అయిఉంటారని తోస్తుంది, ఊహూ! వెధవ సమయానికి 
బాగా వచ్చాడు. ఈ దెబ్బతో అన్నీ బయటపడిపోతాయి, 

వినోదిని: ఆయితే ఏం చేస్తాపు ? 

నిరంజను : ఏమీ చెయ్యను. నీవూరుకో, ఒకమాటు నీవు లోపలికెళ్ళి 
ఎవ్వరితోనూ మాట్లాడకుండా ఉండాలి. ఏవీ మాట్లాడకూడదు తెలిసిందా! నేను 
వెళ్లతున్నాను, 

వినోదిని: సరేగాని నీవిప్పుడు ఎక్కడికి వెళావు? 

నిరంజను : అంతా తర్వాత చెపుతాను. నీవుమ్మాత్రం నేను చెప్పినట్లు 
చెయ్యి. త్వరగా వెళ్లు, 

[నిరంజను వెళ్ళిపోతాడు. శ్రానద వస్తుంది, ] 

జ్ఞానద: అమ్మయ్యో! నాపని ఏమవుతుందో! నీవు ఒంటరిగా ఇక్కడి 
శెందుకొచ్చావు? వెళ్లు లోపలికి! పెద్ద పెద్ద వాళ్లందరూ ఇప్పుడిక్కడికి వసారు 
లోపలి కెట్లు. (వినో “దిని వెళ్లి పోతుంది. "జ్ఞానద బతు తొంగిచూసి కళ్లు పెద్దవి 
చేసి) పావక నా కెందుకీ గోల వెళదాంపద మళ్ళా ఎవరో వస్తున్నారు! 

ఎవరు చెప్మా * 
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కాశీననూ హారూదతూ చేయిచేయి కలిపి పటుకొని మాటాడుకుంటూ నసారు, [ త్తు ట్ట ట్ల నా 
జ్షానద వెళుతుంది. ] 

కాళీధను : (నవ్వుతూ దత్తు మహాశయుడువచ్చి ఎన్నాళ్ళో అయినట్లుంది. 

ఉత్తరం పత్తరం ఏమీలేదు అని అనుకొంటున్నాను, సీ దర్శనమయింది, ఎవడ్రా 

అక్కడ, హుక్కా తీసుకరా! 

హారూదత్తు : భాయీ! నా అవస్త ఎం చెప్పను, పొద్దున్న మొదలు కొతి 

పదకొండు గంటలవరకు ఈ లావాదేవీలతో ఊపిరి తీసుకోవడానికికూడా తీరిక 

లేదనుకో ! ఒక వై పు పెట్టుబడిదార్ల ఒ త్రిడి, మరోవైపు కంటాక్టర్హ అవసరాలూ 

పె పెచ్చు (నవ్వుతూ) నీ గురించిన సంగతీ వీటన్నిటితో సతమత మైపోతున్నాను, 

కాళీ: అద్భుతశ కి గలవాడవయ్యో! స్ దత్తూ! ఒకచేతో ఇన్ని వ్యవహారాలు 

సర్లుకొ స్తున్నావం'టే అది మామూలు మాటకాదు. 

హారూద త్తు: సర్దుకోవాలయ్యా ! పాటుపడి ప్రసాదం లభించనప్పుడు సర్దు 

కోకపోతే ఎట్లా జరుగుతుంది, 

కాళీధను: ఓహో! మంచిధి మాకీగా మాట్లాడుతున్నా వే! అయితే మాటోటి 

వాళ్ళ గతేమిటీ? 

హోరూదత్తు : (కాశీధను తొడ చరిచి పోవయ్యా! మరీ పెదార్పు లరవకు, 

మా కందరికీ దిక్కూ: మొక్క నీవేగదయ్యా! 

కాళీధను ; అయితే సరి! ఇక నీవు సట్నంలో చిన్నదో పెద్దదో ఒక 
ఇల్లూ వాకిలీ ఏర్పాటుచేసుకోవడం మంచిది. నాచేతిలో కొవలసినంతముంది మనుషు 

లున్నారు చెప్పు, 

హారూదత్తు: (ఎక్కువ చనువువల్ల కాళీధను మెడమీది చెమటపొక్కును 

చిడిమి, ఆశ్చర్యంగా అతడి మొఖం చూస్తూ) పట్నంలో కాపరమా? వద్దుబాబూ, 

వద్దు. మా స్వభావానికి అది సరిపడదు. “పక్కా పల్లెటూరి బైతు అని మీ రెవరివి 

అంటారో వాళ్ళం అము పట్నవాసం నడవడి మాకుగిట్టదు బొత్తిగా, సేవకుడు 

హుక్కా తయారుచేసి తెస్తాడు) 
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కాళీధను : (నవ్వుతూ) పల్లెటూరి నడవడి అంటే ఏమిటో చెప్పు! 

పట్నవానం నడతకం"టే సల్లెనడవడి తక్కువదా ఏమిటి? పల్లెలకూ, పట్నాలకూ 

ఇప్పుడు నాగరికతలో హెచ్చుతగ్గు లేవీ లేవు, నీ మాటలు చాలా తమాషాగా 

ఉన్నాయే? (అని దత్తువీపు మెల్లిగా తట్టుతాడు.) 

[ ఇంతలో పోలీసు సవిన్ స్పెక్టరూ, కొందరు కానిస్రేబిల్సూ, నిరంజనూ, 
కొందరు పెద్దమనుషులూ ప్రవేశసారు. ] 

పో.ఇ. : కాళీధనుపాడా అంసే మీరేనా 

కాళీథను: చిత్తం నేనే! కాని............ 

పో,ఇ : నేను రావడం చూసి ఆశ్చర్యపడుతున్నారా * 

( కాశీధను, హారూదత్తు లేచి నిల్చుంటారు గభాలున, అనుమానంతో దత్తు 
కళ్లు పెద్దవిచేసి చూస్తుంటాడు, ] 

కాశీధను ; తమరు........ ఉర రీర as 

పో,ఇ.: అయితే మే మెవరమో తెలుసునన్నమాట! (దత్తుకేపి చూపి) 
మీ పేరేమిటి? 

హారూదత్తు: నేను -ప్పుడే వచ్చాను, వెళ్ళిపోతున్నాను. నా పేరు 
చెప్పాలంటారా + 

ఫో.ఇ.; ఆహా! చెప్పి తీరాలి. 

హారూదక్తు : నా పేరు హారాణ చంద్రదత్తు ఆంటారు, 

0 | జీ పోఇ. : హారాణచంద్రదశ్తా! (శ్రీకృష్ణుడికి ఎన్నో పేర్లు? 

హారూదత్తు: (కంగారుపడుకూ) చిత్తం చిత్తం .. 
బో,ఇ.: మీరు తీసుకొచ్చిన ఆడపిల్ల లను ఎక్కడ దాచిపెటారు? 

mM టి 

కౌళీధను : ఆడపిల్లలనా ! ఏమిటీసార్ మీ రనేది? ఇది 'సేవ్యాశమం. 

పో.ఇ. : 'సేవాశ్రమంలో ఆడవాళ్లండగూడదా? మీకు ఎన్నో వ్యాపారాలు, 
దానికేంగాని నే నడిగినదానికి త్వరగా జవాబు చెప్పండి. లేకుంపే చాలా చిక్కుల్లో ౬ 

గ 
సడవలపి వసుంది, 

భీ 
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1వ పెద్దమనిషి : బియ్యం వర్తకంతోపాటు రకరకాల వ్యాపా సంస్థలు 

నడుపుతున్నారు. వీళ్లు చాలా (పమాదకర మైన ఘాతకులు, 

పో.ఇ.: ఓ! అట్లా చెప్పండి (నిరంజనుతో) ఈ కాని స్టేవిల్సుతో లోప 

లికి వెళ్ళి అక్కడవున్న ఆడవాళ్ళను అందరిని బై టికి తీసుకురా. వెళ్లు. 

నిరంజను : రండి మీరందరు నా వెంబడి (అని కాని సేబిల్చుతో లోపలికీ 

పోతాడు.) 

పెద్దమనిషి : నాలుగు దిక్కుల నుంచి డబ్బు సంపాదించడానికి బియ్యం 

వ ర్రకంతోపాటు ఉచృనీచాలు యోచించక ఎన్నో వ్యాపారాలు వీళ్ళకు. చూడండి 
ఇన్ స్పెక్టర్ గారూ! వేలకొద్దీ బస్తాల వియ్యం గోడౌన్సల్లో దాచి పెట్టి, మూడురోజుల 

నుంచీ ఇంటిల్లిపాదీ పస్తుండి మలమల మాడిపోతున్నారు. ఖరీదు తీసుకొనే ఎన్నో 

కొన్ని సేర్ల బియ్యం ఇవ్వండని కాళ్లా చెళ్లాపడి ఎంతో బతిమాలుకోన్నాను, 

ససేమిరా బియ్యం లేవు వెళ్ళిపో అని మెడపట్టి గెంటించడానికి కూడా పిద్ధపడ్డాడు 

ఇతగాడు. పక్కాదొంగలు ! 

[ సవీన్ స్పెక్షరు అంతా (వాసుకొంటుంటాడు. ] 

కాళీధను : చెప్పండి, చెప్పండి, రాసుకోండి తమరు. మా మాటకు విలు 

వనేది లేనప్పుడు వున 

పెద్దమనిషి : విలువ! ఉన్నవిలువ నిలుపు్శొన్నావా నీవు? అమాయకుల లాగ 

కనదిడుళారుగాని ఎంత ఘాతకులనుకున్నారు వీళ్ల! మీవంటివారి ముందు ఎంతో 

సాధువుల్లాగా, సత్చురుషుల్లాగా మర అన్యాయాలు, అత్యాచారాలు మోప 

తున్నట్లు మాట్లాడరారుగాని వీళ్లు కొంసలు కూర్చే మహామ్రూతకులు సుమండీ ! 

పో.ఇ,.! ఓహో! అట్లాగా |! 

[ నిరంజనూ, చందరుకూతుళ్లూ, వినోదిని, జ్ఞానద, రొజీవు, కొని సేవిల్సు 

వసారు. ] 

పోక ఆశ్రమంలో ఉన్న గుంపంతొ ఇంతేనా? 

నిరంజను : కాదు. ఇంకొ ఉన్నారు. (చందరు ఇద్దరు కూతుళ్ళను చూసి) 
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ఈ ఇద్దరు ఆడపిల్లలూ మాఊరివాళ్లు హారూదత్తు వీళ్ళను దొంగతనంగా 
తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దాచి పెట్టాడు. 

హారూదత్తు: తప్పు! తప్పు!! నేనేమీ దొంగిలించి తీసుకురాలేదు. 

పో,ఇ.: మీరేమీ మాట్లాడవద్దు, (నిరంజనుతో) ఆ. చెప్పు తర్వాత, 

నిరంజను : (వినోదినిని చూపించి) ఈమె నా భార్య. కరువు రోజుల్లో 
తిండిలేక పొట్టపోసుకోవడానికి పట్నానికి వచ్చి బిచ్చమెత్తుకొంటూ ఈ బాబుగారి 
ఏజెంట్ల కంట పడీంది. కల్లబొల్లి కబుర్లు చెప్పి వాళ్లు ఈ మెను తీసుకొచ్చి 
ఇక్కడ అట్టే పెట్టారు. నేను ఈ దాబుగారి దుకాణంలో పనికీ కుదిరి ఇక్కడే 
ఉన్నాను. కౌబిట్టి హఠాత్తుగా ఒకనాడు నా కంటబిడి సంగతంతా చెప్పింది. సరే 

ఇక్కదే ఉండమని చెప్పి............ 

పో,ఇ.: సరే. నీ ఉపన్యాసం తర్వాత వింటాను. చూడు ఆమె నీ భార్య 
అని బుజు వేమిటి? 

నిరంజను: చిత్తం. (వినోదినితో) తాళిగట్టిన భర్తను అవునో కాదో 
చెప్పు, 

[ వినోదిని లేచి నిల్చుంటుంది. "] 

ఫో.ణఇ.; పోనీ, సరే తర్వాత నీవు ఈ బాబు దుకాణంలో గుమాస్తాగా 
ఉన్నావా? 

నిరంజను : బియ్యం గోడొనులో పనిచే స్తుంటాను తరుచు, 
పో,ఇ. : గోడొనులోనా సని దుకొణంలోనా? 

నిరంజను : తరుచు గోడౌనులోనే ఉంటుంటాను. 
పో.ఇ,: అయితే గోడొన్లో ఇప్పుడు ఎన్నిబియ్యం ఉన్నాయి. 

(కాళీధను కంగారు పడతాడు.) 

నిరంజను ; చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. 

పో.ఇ. : ఎక్కువంటే కాదు. ఎన్నిమళ్ళో చెప్పాలి. 
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నిరంజను : లక్ష ఫాఠీకవేల మణుగు లుండవచ్చు. 

ఫో.ఇ.: అబ్బో! లక్షి ఇరవై యైదువేరి మణుగులే! 

నిరంజను : ఉజాయి౦పుగా చెప్పాను, కొరి సే ఎక్కువా ఉండవచ్చు, 
బి అథి 

ఠక్కుంవా ఉండవచ్చు. 

పోల, ; సరేలే! చూడు (రాజీవుకేసి చూపించి) ఈయనెవరు! 

విరంజను : ఆయన బాబుగారి కుడిభుజ౧, గుమాస్తా అని పేరుకుగాని 

అయనే బాబు, బొబే ఆయన. 

పెద్దమనిషి : బియ్యంరోసం వచ్చినప్పుడు ఒకమాటు అతగాడే నొతో 

“జడీలూ, మేసిట్లూ, ఫోలీసులూ మా జేబులో ఉన్నారు” అని దీమాగా అన్నాడు? 
టె ట/గొ 

ఫో,ఇ.: సరే అదీ చూద్దాం ! 

రాజీవ: ఛా....ఛా....నే నామాట అననేలేదు, 

పో.ఇ.: మీరు మాట్లాడకండి. (కానిసేబిల్బుకేసి చూప) ఏయ్, చూడు. 

ఈ ముగ్గురి చేతులకు బేడీలు తగిలించు. 

[ కాళీధను, హారూద త్త, రాజీవు ఈ ముగ్గురి చేతులకు బేడీలు వేస్తారు. 

హారూదత్తూ కాీధను ఇద్దరూ ఒకరి కొకరు సైగలు చేసుకొంటారు. 

సంశెళు లేకుండా పోలీసు సేషను వెళ్ళడానికి వాళ్ళిదరికీ ఏ ఇబ్బందీ 
గొ ళ్ గ) 

కలగలేదు, తెరవాలుతుంది ] 



తృతియాంకం = DDO DONO 

[ధర్మన (త్రం “ఉచితముగా భోజనము పెట్టబడును” అని ముందున్న స్తంభానికి 

తగిలించి ఉంటుంది, రంగస్టలంమీద తిండిలేని పేదలూ, బిచ్చగాళ్లూ గుంపుగా 

ఉంటారు. అందరూ పిచ్చాపాటీ మాట్లాడుకొంటున్న సవ్వడి వినవస్తుం 

టుంది, ముందువై పున కుండా, రాధిక కనబడుతుంటారు, హఠా త్తుగా 

తెరలో రోదన ధ్వవి వినవస్తుంది. ఆందరూ భయంతో తల్లడిల్లి 
పోతుంటారు. కొందరు కళ్లు పెద్దవిచేసి వెనక్కు తిరిగి చూస్తూం 

టారు. రోగంతో తీసుకొంటున్న ఒక ముసలిది గొంతు 
క్కూర్చొని దగ్గుతూ నడుమ నడుమ కింది నించి 

మీదికి తేరిపార చూస్తుంటుంది. ] 

వీచ్చక త్తి: చూడండి, యాపారం. చుట్టూ ఉన్నవారితో పట్టుకపోతే 
అందర్నీ ఒకేమాటు పట్టకపోరాదూ? కొంద రెళ్లిపోయి కొందరుంటారేటి! ఇది 
బుద్దితర్కువ పనికొదూ? (అరుస్తూ) ఆడపిల్ల లిని తీసుకపొయ్యారు, పిల్లలను 

విడిచిపెట్టలేకి తల్లి వీధిని పడ్డది. ఇది ప్రాణం. మాటకాదు, 

1వ బిచ్చగాడు : అదేమిటి! చెవికోసిన నక్కలాగా అరుస్తావు? 

1వ బిచ్చకత్తె : ,ఓయమ్మో! పట్టి తీసుకపోతూంటే ఆరవద్దా మరి? 

అందర్నీ పట్టుకపోయి ఇంజసన్ చేసేస్తారట. ఎవరికి తెలును ? 

ముసలివాడు : అందర్నీ పట్టుక పోతారు. ఎవర్నీ ఉండనియ్యరు. ఎన రెళ1 

గలిగిన చోటికి వాళ్ల ఎళ్ళిపొండి, పారిపొండి. లేకుంటే సత్రంలో ఉన్న 
వాళ్ళందరూ మిన్ముల్ని ఇడీసి పెట్టి ఎళ్ళిపోతారు. ఎనకా ముందూ ఆలోసించకంది, 

వేళ ఉండగానే ఎళ్ళిపొండి. అందరూ పారిపొండి, 

బీచ్చక తె: ఇంజనన్ ఇచ్చి అందర్నీ చంపేస్తారంటూ చెప్పుకొంటున్నారు 

మరి? 

కుంజ: అందర్నీ పోగుచేసి ఎక్కడికి తీసుకపోతారు ? 
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1 వ బిచ్చగాడు : ఎవరికి తెలుసు! యుద్దానికి తీసుక పోతారని కొందరంటు 

న్నారు. కాదు బలంగా ఉన్న ౩3 తుల్ని వాళ్ళవాళ్ళ ఊళ్ళకు పంపుతున్నారని కొంద 

రంటున్నారు. నిజం దేవుడెరుగు నీరు పల్ల మెరుగు ఏ౦ చెప్పగలం? 

_."కుంజ : ఆందర్నీ పోగుచేపి ఎక్కడికి తీసుకఫోతారట? 

బిచ్చక త్తె : ఇంజసన్ ఇచ్చి చంపేయడానికి తీసుకపోతున్నారంటారు 

కొంతమంది. 

కుంజ : ఇదిగో అట్లాంటి అబద్ధాలు చెప్పకు మరి, 

బిచ్చగాడు : ఆమాట ఆఅనకయ్యా బాబూ! అట్లాగూ జరగవచ్చు. 

కుంజ : పిచ్చివాడా! మతిపోయిందా నీకు! ఇంజక్షన్ తో మానవులు చస్తే 

ప్రాణాలు తీసేదై నా దానికి ఖరీదుంది, నీ జీవితానికీ నా జీవితానికీ విలువేముంది®? 

ఏమీలేదు. ఇటువంటి పుకార్ల తోనే మన బతుకు శూన్య మైపోయింది. అవునా? 

1వ బిచ్చగాడు ; అయితే వరస బెట్టి అందర్నీ ఎక్కడికి తీసుకపోతున్నా 

రంటావు * 

2 వ విీచ్చగాడు: అనేక రకాల పుకార్లు వింటున్నాము. ఈమాటు కోతలకు 

మనుషులుకూడా దొరకనంత ఎక్కువగా వరి పండిందట, ఆందువల్ల రై తులను 

అందర్నీ వాళ్ళవాళ్ళ (గామాలకు పం పేస్తున్నారట. ఇంకా ఎన్నో వింటున్నాము. 

కుంజ : ఎవళ్ళో పంపడంకంటే రైతాంగం స్వయంగా నడిచివెళ్ళడ మే 

మంచిది. వట్టినే దీవికింద హంగామాతో పనేమిటి? 

1 వ విచ్చగాడు : అవునుగాని గుంపులు గుంపులుగా జనం ఎవై పుకు వెళ్ల 

తున్నారో తెలియడంలేదు. 

కుంజ : (చేయెత్తి రూపుతూ) ఈ దారినే ఎకాయెకి ఉత్తరంగా వెళ్ళితే 

ఇబ్బందేమీ ఉండదు. 

(రవ బిచ్చగాడు : (చేతో చూపిస్తూ సరీగ్గా ఉత్తరం వైపు 

2 వ బిచ్చగాడు: మీకు ఉత్తరమెతే నాకు దక్షీిణమన్నమాట, పంచమహ 

లనే పేరెప్పుడై నా విన్నావా 
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కుంజ : పంచమహలా +? 

2 వ బిచ్చగాడు : అవును, అది ఇక్కడినుంచి చాలా దూరం. 

ముసలి బికారి: ఆమాటే ఆలోచిస్తున్నా. లేచి నిల్చోలేను. అంత దూరం 

నడవగలనా నేను? నా గతి ఏమవుతుందో ఏమో? (దగ్గుతూ) చివరదాకా ఇక్కడే 
ఉండిపోనలసివ స్తుందే మో (ఏడుస్తూ) మీరు అందరూ వెళ్ళిపొండి నన్ను వది 

లెయ్యండి, నా మాట మరిచిపొండి. వెళ్ళండి. అందరూ పొండి. 

[తెరలో గంట మోగిన చప్పుడు. ] 

2 వ బిచ్చగాడు : మళ్లా గంటకొడతారు. గంట ఇంకోసారి కొడతారు, 

[కుంజా, రాధికా, ముసలీదికారి తప్ప త క్కి నవాళ్ళంతా 

కుండా మండా సర్దుకొని గబగబ బయలు దెరుతారు. ] 

2 న బిచ్చగాడు: మళ్ళా గంట కొడతారు. కొడతారు గంట మళ్ళా! 

1 వ బిచ్చకత్తె; ఏమో, ఏ క్షణం గంట మోగుతుందో, వేళ దాటిపోతుం 
దేమో పద పద వెళ్ళిపోదాం. 

కుంజ : మళ్ళీ మన ఊరికి వెళ్ళాలనుకొన్నంత మాతాన నాగుండె ఎట్లా 

కొట్టుకొంటున్నదో ఒకసారి చెయ్యివేపి చూడు ! 

[అని రాధిక చేయి తన గుండెమీద పెట్టుకొంటాడు. ] 

రాధిక : (విచారంగా) నిజంగానే సుమా! 

కుంజ : (జాలిగా నవ్వుతూ) ఎంత ఆనందంగా ఉందో చెప్పడం ఎల్లా! 

పద. మనంకూడా మన ఊరికి వెళ్ళిపోదాం. ఉన్న ఊరూ కన్న తల్లి అన్నారు, 

ఈ పాడుసట్నంలో మనమింక ఉండొద్దు పద, తిరిగి వెళ్ళిపోదాం, 
రాదిక : వెళ్ళొద్దు. నాకేమీ ఇష్టంలేదు, ఉన్న పూరికెళ్ళడం అదృష్టమే, 

కొని దేనికోసం వెళ్ళాలి, ఎక్కడుంటాము (ఏడుస్తూ అక్కడి మట్టికూడా నా 
భాగ్యంలో లేమ, దగ్గమయిపోయింది, నా బంగారు మాఖన్ దితికుం'ే (ఆని 

బిగ్గరగా ఎడు స్తుంది, శే 

కుంజ : అన్నీ ఉంటాయి. భయపడకు, ఈ పాడుపట్నంలో మనం ఇక 
ఉండొద్దు. పడ్డగోడలు పడ్డట్టే ఉండవు. పద మన ఊరికి తిరిగి వెళ్లి శ్చిపోదాం, (రాధిక 

కళ్లు తుడుచుకొని కుంజ చేయిపట్టుకొని లేచి) పద వెళ్లాం, (బయలు చేరతారు) 



నవాన్న 88 

ముసలి బిచ్చగాడు; మాయలో చిక్కుకోకండి, మీరందరూ వెళ్ళిపొండి. 

వంకరటింకర దారి. వెళ్లడం కష్టమేకాని ఎక్కడ లేదు కషం! వెళ్ళండి మీరందరు. 
౧ లు 

(రుంజ చేయిపట్టుకొని రాధిక ముందుకు వెళ్లుతుంది.) 

[ తెర వాలుతుంది. ] 

తృతియాంకం -- రెండో రంగం 

[ పెద్దాసుష శ్రి. నడవలాగు పొడు? న గదిలో అటుపక్కన మంచాలువేసి పక్కలు 

పరిచి ఉంటాయి, అన్ని మంచాలమీద రోగులు పడుకొని ఉంటారు. గదిమధ్య ఒక 

నర్ఫు ముందున్న బల్ల మీద కాళ్లుచాచుకొని తల చేతో పటుకొని కుర్చీమీద కూర్చు౦ం 

టుంది, బల్ల మీద మందుల సీసాలు చికిత్సా నామ్మగి పద్దుల పుస్తకాలు ఒ తుగా 

పడిఉంటాయి. ఇద్దరు రోగులు పదుకొనిఉండే గటిగా మూలుగుతూ, అరుస్తూ 

ఉంటారు. ఉండుండి సర్భ్బు మడతిప్పి రోగులకేవ్ చూస్తూంటుంది, హీలుకు 
ముందు నేరుగా ఒక మో సరి చిన్న నారా ఉంటుంది. దానిమధ్య ఒక బల్ల 

రెండు రుర్చీలూ ఒక పొడుగాటి బెంచీబల్ల ఉంటాయి, గోడకున్న చిలక్కా 

య్యకు కోటు తగిలించి ఉంటుంది. బయటనుంచి వచ్చిన రోగులతో యువ 

డాకరొకడు సతమతమవుతూ ఉంటాడు, పరాండాసుంచి దిగిరావడానికి 

మెట్లుంటాయి వాటిమీద పేద రోగులందరూ రూర్నొని ఉంటారు, ఒక 

రాంఫౌండరు మందుల బల్ల దగ్గ పనిచేస్తూ ఉంటాడు, మఘ్యుతరగతి పెద్ద 

మనుషులు, డాక్హరు బల్ల కీ ఎదురుగాఉన్న బెంచిమీద కూర్చునుంటారు, 

సీసాలు చేతోపటుకొని, పెద్దమనుషుల తాలూకు పది పన్నెండేళ్ళు క్కురవా 

డొకడు స ముఖంఘుది బ్యాం డేజీలతో ఒకిత్సకోసనం పచ్చి కూర్చొని 

ఉంటాడు (కాళ్ళకు జోడు, తలకు పాగా ఒంటిమద కోటూ వేసు 

కొన్న తోటివాడులాట్లి మనిషి ఒకడు అక్కడ ఉన్న రోగులను సర్దు 

బాటుచేసూ ఉంటాడు. 1టోలు గది ఎనక వై పుస ఒకిటో నెంబరు పక్క 

మీద రోగి పెడుతున్న ఎర విసి సర్పులేచి దిగ్గిరిర్ వెళ్ళి రోగిని లవ 

దీపి మందేదో ఇచ్చి వెంటన తిరిగిపచ్చి శేబిలుసుది థాతాలో ఏదో 

(వాస్తుంది. మళ్ళా పదో మూలుగులూ అరుపులూ వినవన్తాయి,] ) 
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(నర్సు : (రోగులవై పు ముఖంపెట్టి గద్దింపుగా) ఏమయిం దేమిటీ ? (అసి 

కేక వేస్తుంది) 

[ఆ గద్దింపుతో “అమ్మో అయ్యో” అని అరుస్తున్న ఒకటో నెంబరు రోగి 

ఊరుకుంటాడు. తర్వాత నర్సు ఇతర రోగులదగ్గరికి వెళ్ళి గడియారం చూస్తూ 

నాడి పరీక్షచేస్తుంది. అంతటితో హాల్లో గల్లంతు తగ్గుతుంది. తర్వాత నర్సు 

ఒక్కొక్క రోగి దగ్గరకువెళ్ళి అందరి నాడి పరీక్ష చేస్తూ పోతుంది. బై టి 

వరాండాలో సూటూబూటూ వేసుకొన్న యువ డాక్టరు “ఒక్కొక్క "రోగినీ 

ఊపిరి బాగాపీబ్బుకో' అని సెతస్కోపుపెట్టి చూపి, వేలితో గుండె, వీపుమీద 

కొటి, కనురెప్ప లాగిచూపి వెళ్ళికూర్చొని మందుసీట్లు రాసి ఇనాడు. ఆ 

ఇ 
1 

చీటుపటుకొని (సీసాలు తీసుకొని కొందరు వెళ్ళి నిల్చుంటారుు శేంచా షర్లూ 
౧ అ 3 

వేసుకొన్న కాంపొం డరు తొందర తొందరిగా మందుల "టేబులు మీద పెద్ద 

సీసాలలో కలిపిఉంచిన ఎరుపూ, తెలుప్కునలుపూ మందునీళ్లు రోగుల సీసాల్లో 

పోస్తూ శ్రమపడుతున్నట్లు కనబడతాడు. ] 

డాక్షరు : (ఒక రోగిని పరీక్షించి) దగ్గుతో ఆయాసపడుతున్నావా * 
ల మ్ 

4వ రోగి: అవును బాబూ! మహా యాతన! 

డాక్టరు : బాధ ఏమిటో చెప్పగలవా? 

రోగి : చెప్పలేను, 

డాక్టరు : నాలుక చూపించు (రోగి నాలుక చూపిస్తాడు) ఇంకా బాగా చాపు 

నాలుక. (చూసి చీటీ వ్రాస్తూ) రాత్రుళ్లు నిద్రపడుతుందా ? 

4వ రోగి : అసలు నిద పటనే పటదు భాబూ! 
అ లు 

డాక్టరు : (చీటీ ఇచ్చి) సరే మరో వారంరోజులు ఈ మందే పుచ్చుకో. 

శవ రోగి: ఈవేళ మందు మారుస్తామని చెప్పారుగా డాక్టరుగారూ? 

డాక్రరు : ఈ మందే వాడు తర్వాత చూదాం. 
అ ౧ 

శవ రోగి: జ్వరం ఏమాత్రం తగ్గలేడండిీ, 
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డాక్టరు : తగ్గుతుందయ్యా! తగ్గుతుంది, రావడమంటే జ్వరం త్వరగా 

వస్తుందికాని పోవడానికి కొన్నాళ్లు పడుతుంది. తొందరపడితే ఎల్లా చెప్పు, ఈవారం 
తగకపోతీ చూదాం. 

a) 2 

రోగి : జ్వరం తగ్గడానికి ఏదై నా మంచి మందిత్తురూ మీకు దండంపెడతాము. 

డాక్టరు: సీకోనం (ప్రత్యేకం మంచిమందు ఏదైనా నేను సృష్టించగలనా? 
రోగానికి ఉన్నమందేదో ఇ స్తున్నాను. 

4వ రోగి: ఈ మందు నెలరోజులనుంనీ పుచ్చుకొంటున్నాను, జ్వరం 

పిసరంతై నా తగ్గలేదు. కాళ్ల వాపు అట్లానే ఉంది. ఈ యాతన ఎన్నాళ్లు బాబూ? 

డాక్టరు : జ్వరం గిరం అంతా తగ్గిపోతుంది వెళ్లు, నేనేం దేవుణ్డా? 

ఉప రోగి: అయితే నా ఖో ఇంతేనంటారా? 

డాక్టరు : చొప్పదంటు (ప్రశ్నలు వేపి నన్ను వేధించకు. ఇంకొఎంత మందినో 
రోగుల్ని చూడాలి. వెళ్లు. 

4వ రోగి: అయితే మీచి త్తం (వెళ్లి పోవును 

పెద్దమనిషి : (కుర్చీమీద కూర్చున్న వాడు డాక్టరు కేసి చూపి అన్నీ మలే 

రియా శేసులే అనుకొంటా! 

డాక్టరు: చాలావరకు అవే, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయనుకోండి. ఈ మధ్య 

నెలరోజులనుంచి జలోదరం కేసులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఇక్కడ కావలపిన 

మందులు లేవు, మాకులూ లేవు. ఏం పెట్ట చికిత్స చేసాం మేం చెప్పండి? 

పెద్దమనిషి : మరి ఆ సంగతి పై అధికారులకు ఎందుకు తెలియజెయ్యరూ 8 

డాక్టరు : పైకి రాపిరాపి ప్రాణం విసుగె త్తిపోయింది. కావలపిన మందులు 

సప్లై చెయ్యలేనప్పుడు వట్టి బూటకంకాకపోతే ఈ ఆసుష్యతి ఎందుకూ మూనెయ్య 

కూడదూ చెప్పండి. ఎన్నిసార్లు రాసినా పైవారు ఉలకరూ పలకరూ! ఈ అవస్థలో 

మేం ఏంపని చేయగలమండీ? అవసర మైన సామ్మగి సప్లెచే స్టే మూడు గంటలుకొదు 

పదమూడు గంటలు మేము (శమపడతాం. పదికొదు వందచీట్లు రాస్తాము. కల్లా క్స 
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టమూలేకుండా పని చెయ్యాలని మనసున్నా పిండిలేకుండా రొ ఎట్లా చెయ్యగలం 

చెప్పండి. ఇదీ మా దురదృష్టం. కానియ్యండి ఏమి చేస్తాం! అనుకొని లాభంలేదు. 

(ఒక రోగినిచూపి) నీకేమిటోయ్ చెప్పు, 
SAN 

శ [హఠాత్తుగా హోలులోనించి రోగి ఆర్తనాదం వినవస్తుంది. 

నర్సు పరుగె త్తివెళ్ళి రోగినిచూపి డాక్టరు దగ్గరికి వస్తుంది.] 
—0 అ N అటి 

నరు: డాక్షరు ముఖరీ ? 
ల జె 

డాక్టరు : ఏమటీ సంగతి అంత కంగారు* 

నర్సు : అయిదోనెంబరు పేషంటుకు హెపటైటిస్ వచ్చింది, 

డాక్టరు : - హెప'టైటిసాః ఎమిటి కారణం? అయితే పద వెళి చూదాం 

(ఇద్దరూ రొ గిదగ్గిరికి వెళ్ళి పరీక్షించి రేవాశ్ చార్లు ఏదీ! ష్ట్ర. 
గీనర్సు: (ఛార్డు తెచ్చి ఇస్తుంది) 

డాక్టరు : వెంటనే కొంచెం మంచుగడ్డ తెమ్మవి తోటితో చెప్పు, త్వరగా 
వెళ్ళాలి. 'నర్చువెళ్ళి తిరిగి వచ్చి తీనుకొ స్తున్నాడని చెప్పింది. ఇంతలో తోటివాడు 
మంచులేదవి చెపుతాడు.) ' 

డాక్టరు; ఆసుపత్రిలో మందూ లేదు, మంచుగడ్డకూడా లేదు, థూ థూ, 
నర్సు: గ్లూకోజు ఇంజక్షను ఇ స్తేనో? 

డాక్టరు : ఇంజక్ష నూలేదు, మందూలేదు, మంచుగడ్డాలేదు. రోగులుమా(త్రం 
అఆసుషత్రినిండా ఉన్నారు, 

నర్సు : (హఠాత్తుగా అయిదోనెంబరు రోగికి వెక్కి ఆరంభమవుతాయి 
గబగబ నర్సు వెళి శిచూపవచ్చి) డాక్టర్! పేషెంటు... 

డాక్టరు : హెబ్బలెస్! రేవా? ఈ స్టితిలో మనం చేయగలిగిందేమీ లేదుం 
వాడు చచ్చిపోతాడని నాకు తెలుసు, వాదేకాదు రేవా! మొత్తం రోగులందరూ! 

వాళ్ల గతి అంతే. మనగతి ఇంతే. ఇది మనుషులను చేతులారా చంపడ మేగాని 
మరొకటి కాదు, 

[డాక్టరు కేకలు విని రోగులందరూ పక్కకు ఒ త్రిగిలి లేచి కూర్చొని అమ్మో 
అమ్మో అని భయంతో అరుస్తారు. కాంపొండరు వచ్చి చూస్తాడు. ] 
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కొంపొండరు : పడుకోండి మీరందరూ? ఏమీ జరగలేదు. మాట్లాడక 

పడుకోండి. [అని తన చోటికి వెడతాడు. ] 

[ రోగులందరూ యధా(పకారం దుప్పటి ముసుగుపెట్టి పడుకొంటారు. చచ్చి 

పోయిన అయిదో నెంబరు రోగిపై నిండా తెల్లటిగుడ్డ కప్పి డాక్టరుదగ్గిరికి విచారంగా 

వెళ్ళి నిల్చుంటుంది. అప్పటికి కాంపొండరు టేబిలుదగ్గర రోగుల క్యూ ముగుస్తుంది. 

శవాన్ని తీసుకపోయే బారికెవాళ్లు ఇద్దరు శవవాహనంతో వస్తారు. డాక్టరు వాహకు 
లతో ఆయిదోనెంబరు రోగి అని చెపుతాడు, వాళ్లు వెళ్ళిపోతారు.] 

డాక్టరు : (టేవిలుదగ్గర అవీఇ వీ సర్దుకొంటూ ముఖం ఎత్తిన నర్పుకేపి 

చూపి) ఆ రోగిని బ్రతికించగలనవి నీకు ఆశ ఉండేదికదూ! 

నర్సు : ఆళకేమిటిలెండి ! అంతా దేవుడి దయ! 

[డాక్టరు ఏదో పనిచూసుకొంటూ ఉంటాడు. (ప్రధాను గుమ్మంలోకి వస్తాడు. 

చింపిరివేషంతో చె_త్తకాగితాలూ చింకిగుడ్డలూ చంకన పెట్టుకొని చిరుగుల చొక్కా 

తొడుక్కొని కుండ ఒకటి చేతోపట్టుకొని గుమ్మంలో కూర్చున్న (ప్రధానును చూసి 

పిచ్చివాడనుకొని డాక్టరుతో ] 

నర్సు : మీకోసం వీడెవడో కనిపెట్టుక్కూ-ర్చున్నాడు. 

డాక్టరు : ఎవడూ? 

నరు : ఏంకావాలి నీకు? 

(పధాను : ఎదైనా మందు కావాలమ్మా? 

నర్చు : దేనికీ మందు? 

(పధాను : (ముఖం చిట్లించి తలూపుతాడు.) 

డాక్టరు : ఎవడువాడు? ఏమంటాడు 

నర్సు: మీరే వచ్చి చూడరాదూ 

డాక్టరు : (లేచి ఏమంటావు? నీకేమయింది* 

(ప్రధాను : ఏదైనా మందుకావాలి బాబూ? (కాళ్ళ కేసి చూపుతూ) చాలా 

బొధ. 

డాక్టరు : బాధగా ఉందా? ఎక్కడ (చేతిలోవున్న చె త్రవస్తువులను 
చూపుతూ “అవన్నీ ఏమిటి ? 

7 
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(ప్రధాను: ఆవే ఉన్నాయి బాబూ! 

డాక్టరు : ఎల్లా ఉన్నాయి క 

(పధాను : ఎట్లాగ్యోమిగిలి నాయి. 

డాక్టరు : వాటిని పారేయరాదు! వాటితో ఏం (ప్రయోజనం ? 
(పధాను : వాటినికూడా పారే సే ఇంకేం మిగులుతుంది? పారెయ్యడమే 

అన్నీ ! అయ్యో! ఇవన్నీ. 

డాక్టరు : అమూల్య రళ్నాలుకదూ! ఎల్లా పారెయ్యడం! అవునా! 

ప్రధాను: కాదు. (నవ్వుతాడు) 
డాక్టరు : (నర్ఫుకేపి చూసి) ఈ జబ్బేమిటో తెలిపిందా నీకు? 
నర్పు : కొంచెం....కొంచె........ 

డాక్టరు : ఈరకం జబ్బులు ఎన్నో ఉంటాయి. ఉండవా మరి? 

(పధాను : నిశ్చయం. ఎందుకుండవు? (హఠాత్తుగా బాధ నటిస్తూ అబ్బబ్బ! 

అమ్మా బాథ!! 

డాక్టరు : ఎక్కడో బాధ చెప్పు? 

ప్రధాను: (చేయెత్తి) ఇక్కడే ఇక్కడే బాధ ఇక్కడే (ఆని చేయి 
చూపిస్తాడు. 

డాక్టరు : (కాళ్లచూపి) ఇక్క దేనా బాధ! కాళ్లు లాగుతున్నాయా? 

(పధాను : లేదు, 

డాక్టరు : బాధమరెక్కడో చెప్పు! 

(పధాను : అదిగోను. ఇంకా అక్కడే, 

డాక్టరు : ఇంకా అక్కడే ఉందా? నేను మంత్రం చేశాను, 

(పధాను : అరే ఇప్పుడే పారిపోయింది. ఇప్పుడే ఒక్కపరుగున పారి 

పోయింది. (గెలిచినట్లు చేయెత్తి నవ్వుతాడు.) 
నర్పు : (నోరు నొక్కుకుంటూ నవ్వుతుంది), 
డాక్టరు : పరుగెత్తి పారిపోయిందా? ఎక్కడికి పోయింది? 

ప్రధాను : నదీనదాలు, వాగులూ వంకలూ దాటి కానలూ కోనలూ పడ 

గొడుతూ మోటారుకారులాగు రుయ్యి రుయ్యి మంటూ పరుగె త్తిపోయింది. 
(అంటూ హఠా త్తుగౌ ఒంట్లో ఎక్కడో నొప్పిపుట్టినట్లు “అమ్మో!” అని గుండెమీద 
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చేయ్యి వేసుకొని, నగం వంగి, పళ్లుకొరుకుతూ, ముఖం చిట్లిస్తూ, బాధ చూపిస్తూ 
ఉంటే డాక్టరూ, నర్ఫూ ఒకర్ని ఒకరు చూసి నవ్వుకొంటారు.) 

డాక్టరు : (అపహాస్యంగా మళ్ళావచ్చిందా బాధ? 

(పధాను ; అవును, మళ్లా వచ్చింది, ఘోరమైన బాధ, అసహ్య మైనే 

యాతన. ఇచే వస్తుంది ఇట్టే పోతుంది. మండే ఎండాకౌలంలో మబ్బులాగు, 

అస్వేవచ్చి ఇస్తే నన్ను విలువునా కప్పేసి కొంపా గోడూ పడగొజ్తేపి... 
అ అ అ 

డాక రు: (గదిస్తూ) ఆగూ! 
అ 0 జాని 

(పధాను : ఆగమంటారా? నన్ను, 

డాకరు: అవును, నీ బాధాగీధా అంతా వటిది. శుదాజదం,. 
అ టబ అ © 

(పధాను: అబిద్ద మేనంటారా? 

డాక్టరు : సీకేబాధ లేదు. ఆసలు నీవు బాధమాట మరిచిపో. 

ప్రధాను : (చింపిరి కాగితాలు కుళ్లుగుడ్డలూ అన్నీతీసి చంకన పెట్టుకొని 
చేత్తో కుండతీసుకొని నిటారుగా నిల్చుని) ఆయికే మంచిదే నా బాధ మరిచిపోతాను, 
నీవూ నీ బాధ మరిచిపో అందరం అన్నీ మరిచిపోదాం (అని వెళుతుంటే డాక్టరూ 
నర్పూ ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటారు.) 

(తిర వాలిపోతుంది.) 



చతుర్దాంక౦ -- మొదటి రంగం 

[పట్నంనుంచి పల్లెకు తిరిగివచ్చి నిరంజను, పాడై పోయిన తమ ఇంటిని మార్చి 

చేర్చి మరమ్మతు చేయించి నివానయోగంగా చేసుకొన్నాడు, తెర ఎత్తగానే రంగ 

న్థలంమీద దాదాపు ఇరవై మందికిపైగా గృహస్టులెన రైతులు ఆ యింటి ఆవర ణలో 

ముంగిలి నడుమ పరస్పరం మాట్లాడుకొంటూ ఆలోచించుకొంటూ కనబడతారు. 

జనం మూడు జట్లుగా కూర్చుంటారు. ఒక్కొక్క జట్టులో ముగ్గురు నలుగురు 

ఉంటారు. రంగంమీద కుడివై పున నిల్చొని మాట్లాడే వారి మాటలు వివరంగా 

వినబడుతాయి, ముంగిట్లో కూర్చున్నవారి మాటలు దృశ్య మేకొని శవ్యంకాదు. 

ఇందులో విశేషమేమిటంకే వేరుగా ఒక జట్లు మాట్లాడేటప్పుడు తక్కిన 

రెండు జట్లల్లోనివారు కూర్చొని అభినయంద్వారా గుసగుసలలో తమ అథి 

ప్రాయం వెల్ల డిస్తుంటారు. రంగంమీద తెర ఎత్తగానే మొదటిజట్టులోని 
ఫకీరు, సుజనం, భజను ఆనేవారు నిల్చొని సంభాషణ ప్రారంభిస్తారు. 

కుడీవై పున నడుమ, ఎడంవై పున నిల్చొనిఉన్న తక్కిన రెండు బిట్ల 

వాళ్ళూ అంగికౌభినయంతో అభిప్రాయం వెల్లడిస్తుంటారు, ముంగి 
టరుగుపై కూర్చున్న నిరంజను, దయాలు, మండలు మొదలైన 

వారు అంతవరకు ఏదో ఆలోచిస్తుంటారు. సఖీచరణు సంభాషణ 

కాగానే బరకతు సమావేశానికి అందరినీ పిలుసాడు. ] 

ఫకీరు : (సుజనుతో) తండ్రి అప్పు భుజాన వేసుకపుడతాడు. చనిపొయ్యే 
టప్పుడు మళ్ళా యథాప్రకారం తన అప్పు కొడుకుభుజాన పడేసిపోతాడు, జన్మ 

జన్మాంఠరాలనుంచి ఇది ఇట్లాగే జరుగుతూ వస్తున్నది. ఇందులో విశేషం ఏముంది? 

భజను : లేదు. నీవు చెప్పింది యదార్గంమా'ే. 

సుజను : అదేమన్నమాట! ఎప్పటినుంచో వ స్తున్నదనిచెప్పి మంచి చెడ్డలు 

విచారించకుండా (పతిదీ జరుపుతామా? అదేం ఆచారం? 
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ఫకీరు : అయితే ఉపాయం ఏమిటో చెప్పు! 

సుజను : ఉపాయంచెస్పడం మాటలా? బాగా ఆలోచించి చూడాలి. 

ఫకీరు : ఇది ఇప్పటి సమస్యకాదుగదా ? మరి ఇంతకాలంనుంచి ఎందు 

కాలోచించలేదు ? 

నుజను : నీవు ఏరకంగా మాట్లాడుతున్నావో తెలుసుకో లేకపోతున్నా నేను. 

అసలు సమస్య ఏమిటో తెలిస్తే ఉపాయం ఆలోచించవలసిన ఆవసరం ఎందు 

కొస్తుంది? అన్నిటికంటే ముందు అసలు సమస్య ఏదో తెలుసుకోనడం ఆవనర 
మంటావా కౌదంటావా? అది చెప్పు, 

ఫకీరు : కాకపోవడ మేమిటీ ? 

సుజను : అట్లాగెతే కానియ్ ! 

[ మొదటిజట్టు సంభాషణ ముగుస్తుంది. రంగం మధ్య ఉన్న రెండో జట్టు 

సంభాషణ ప్రారంభమవుతుంది. రెండో జట్టుతో బరకతు, రకీం, గులానవీకు 

ఉంటారు. బరకతు తన చిన్న కూతురికి ముస్తాబుచేసి భుజంమీద కూర్చోబెట్టుకొని 

కూడా తీసుకువచ్చాడు. ] 

రహీం: పేర్షదరగాలో మొక్కుచెల్లడం ఇంతవరకూ జరగలేదు. ఏమైనా 
సరే ఆది దరగాకు తీర్చడము ముఖ్యం, 

బరకతు : ఎందుకు చెల్లించాలేమిటి ? 

రహీం: దేవుడి మొక్కుబడిగదయ్యా ? 
బరకతు : అయితే వందదాకా ఆప్పులున్నట్లుంది సీకు * 

గులాంనబీ : మొక్కు_బడి అయితే తర్వాత తీర్చుకోవచ్చు. చెల్లించడం 

ముఖ్యంగాని కొంచెం ఆలస్యం జరిగినా దోషమేమీలేదు. ఆమాకత్రానికే నీకు నరకం 

రాదు, 

రహీం: అలాగనకు, మౌలానా ఏమన్నాడో తెలుసా? వెంటనే చెల్లించ 
కుంకే వెలివేస్తానన్నాడు. అందుకే నాకీ తొందర! 

బరకతు : మౌలానా అనంగానే అవుతుందా ఏమిటి? మనువులకు ఇబ్బం 

దులూ సబ్బందులూ ఉండవా? వీలుచూసుకొని దేవుడిమొక్కు. తీర్చుకోవచ్చు. భగ 
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నంతుడికళ్లు మౌలానా పిల్లి కళ్ళలాగు మరీ చిన్నవికావు. ఈ మాట మనసులో 
పెట్టుకో | 

[దీవితో రెండోజట్టు సంభాషణ ముగుస్తుంది, వెంటనే దిగందిరు, దయాలు, 

సఖీచరణు మొదలైన (ప్రముఖుల సంభాషణ (పారంభం అవుతుంది. ] ) 

దిగందిరు : అందరూ నాకు అప్పిచ్చినవాళ్ళే. అందుకోసం విచార మెందుకు? 

అస్పుచేపి ([బకుకంతా ఖాళీ ఆయిపోయింది. ఎవరివల్లా నాకేం లభించనేలేదు. 

సుఖీచరణు : ఒక్కమాటు పంట తగ్గిపోతే అప్పులు పెరగడ మేమిటో 
అప్పుడు తెలుస్తుంది, 

దిగందిరు : ఆమాట నిజమే? కాని పొట్టనిండడంతో నే దయగలవాడనిపించు 

కోవాలవి బుద్దీిపుడుతుంది. అస్పుడిక శతు 'మిత్రజ్ఞానం ఉండదు. ఈ రోగమే 

౩ తులను చంపుతున్నది. మహారాజుల్లాగు ఆనంది స్తున్నా ఐకమత్య మేమా త్రం 

లేనేలేదు. 

నుఖీచరణు : ఇక ఇస్పుడట్లాకాదులే. 

[ఇంతవరకు గున్ముంలో నించుని మాటామంతీ సాగిస్తున్న దయాలు, 

మండలూ, నిరంజనూ మొదలై నవారు బరకతు పిలుపువిని సమావేశమవుతారు. .] 

బరకతు: మొ త్తంమీద రావలసిన వారందరూ వచ్చేశారు గనుక ఇప్పుడిక 
ఆలోచన సాగించవచ్చు. 

దయాలు : అవును. ఆలస్యం ఎందుకు ? 

విరంజను : ఆలస్యం ఏమీలేదు, (ప్రారంభించవచ్చు. 

ఐరకతు : ఆయితే మొదలుపెట్టు, 

దిగంబరు : ఒకవిధంగా ఆందరూ ఒకచోట చేరడం అయింది, ఈసారి.... 
సఖీచరణు : (ప్రారంభించుమరి, పొద్దుపోతున్నది, 

బరకతు: దయాలు అన్నయ్యా! కానీ మరి (నిర ౦జన్ చెవిలో ఏదో 
చెపుతాడు.) 

_విరంజను: జొను. (అని తల ఆడిస్తూ నవ్వుతాడు, ) 

దయాలు : నేనే (పారంఖించాలా? కానీ నాకంటె మంచి.,.. =. 
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విరంజను : ఆట్లాకాదు. నీవే (ప్రారంభంచేయాలి ముందు. ఆతరువాత 

బరకతు : (ప్రారంధించడమేమో నీవే! ఆ తర్వాత ఆందరంకలిసి ఆ విష 

దయాలు : అయితే సరే! 

[ఆంతవరకు కాలిబాటన వేలితో నేల తవ్వుతున్నవాడు, తల ఎత్తి బింకంగా 
ముఖం పెట్టి, ] 

దయాలు : ఇప్పుడిక్కడ సమావేశం ఆయిన మన కందరికీ (పస్తుతసమస్య 

బాగా తెలుసు. ఇది సామాన్యమైన సనవాస్యకాదు. చాలా కష్టమైన జీవన్మరణ 

సమస్య, దుక్కి చెయ్యడమూ, పెరు కొయ్యడమూ, నూర్పడమూ, ధాన్యం కొలవ 

డమూ, అయిన తరువాత ఆ ఫలసాయాన్ని కాపాడడం ఎలాగు? అనేదే సమస్య! 

ఇప్పటి స్టితిగతులనుబట్టి ఎవరికి కోపంవచ్చినా సరే సత్యమయిన మాటచెపితే మనం 
పదిమందిమీ కలిపి కూర్చుని బాగా ఆలోచించి, తగిన ఉపాయం ఏదో సీశ్చయించా 

లని స్థిరపరచుకొన్నాము, ఈ సమయాన్ని వృధాచేయడం మనకేమ్మాతము మంచిది 

కాదు. 

విరంజను : అవును. చాలా బాగుంది, (తెరలో గోవిందా! గోవిందో హరి, 

అని కేకలు.) 

దయాలు : మాటలవల్లా, ఆలోచనవల్లా, (పయోజనంలేదవి నేను అనను, 

ఉన్నది, పూర్తిగా ఉంది, అవస్థనుబట్టి ఈ విషయమెంత ముఖ్యమైనదో మనం 
ఏమీ ఆలోచించడం. ఆందుచేతనే ఈ సంగతి ఎ త్తవలపివచ్చింది. నిజానికి మన 

వ్యవహారం ఎట్లాఉందో చెప్పాలంటే, ఇప్పుడే, ఈ క్షణమే మన ఫలసాయం 

రక్షించుకోవడానికి ఏదో గట్టి ఏర్పాటు కేసుకోకుం శీ చావడంతప్ప మనకు గత్యం 

తరం లేదు. ఎవరింట్లో వాళ్లు చచ్చిపోతూం'కే మనకు సాయపడే వారెవ్వరు? 

(అందరూ కదలిపోతూ ఒకరి చెవిలో ఒకరు ఏదో చెప్పుకోవడం తుమ్మె 

దల మోతలాగ వినపడుతుంది.) 

దయాలు: క్షుప్తంగా అసలు సమస్య మీకు వివరించాను. ఇప్పుడీక 

అందరూ కలిసి ఎవరి అభి ప్రాయమేమిటో, మార్గమేమిటో, ఏమిచేస్తే మన సమస్య 

తీరిపోతుందో తీర్మానించాలి బరకతుజీ ! నీవుచెప్పు మొదట, 
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బరకతు : ముందుగా చెప్పవలసింది నేనా? 

దయాలు: ఈ విషయంలో ఏమయినాకాని కొంచెం ఆలోచించి వీ అభి 

ప్రాయమేమిటో చెప్పు. అనలు నమన్య ఆందరికీ... .... ........(ఆవి హుక్కా 
పీలుస్తాడు.) 

[ తెరలో రమా రమణ గోవిందో హరి! అని కేకలు, ] 

బరకతు: ఆది సరైన మాటకొదు, 

విరంజను : సీవేది ఆలోచించావో అదే చెప్పు. 

[ తెరలో గోవిందా! దేవింగా!! హరి!!! అని కేకలు. ] 

నిరంజను : అయ్యో! ఎవరో చచ్చిపోయినట్లుం దే!!! 

( తెరలోంచి (త్రిలోచన విశ్వాసు చనిపోయాడు అని వినిపిస్తుంది. ] 

దిగంబిరు : (త్రిలోచనంటే మన నారాయణ తండి కదూ! అరె! ఆరోజు 

రోడ్డుమీద నిల్చొని ఎన్నో సంగతులు మాట్లాడుకొన్నాం. పోయాడా! ఆశ్చర్యం! 
a Foe) 

నఖీచరణు : అయ్యో! ఏమయిందతడికి? 
నిరంజను : చావుకు కారణం ఉండాలా ఏమిటి? 

బరకతు: ఈ అవస్థ మరీ అరాచకం అయిపోయిందే? చచ్చినవాడితో 

వాడీ బాధ్యత లన్నీ తీరిపోతాయి. ఇప్పుడిక (బతికున్న వాళ్ళనుగూర్చే ఆలోచించాలి, 

ఒకవైపు వారి పై రుకోతకు వచ్చింది, ఈ అకాలమరణం ఏమయినా (ప్రతిబంధకం 

అవుతుందా? అదే ఆలోచించవలపిన విషయం. 

ఫకీరు : అయితే ఏమిచెబుతావో చెప్పు బరకత్? 

దిరకతు: నేనేం చెప్పేది, 

దిగందిరు: ఏమి ఆలోచించావో అదే చెప్పు, అదే సరియైన దనేమాట 
ఏమీలేదు. పదిమందిమీ కలిసి బాగా ఆలోచిస్తే ఏదో మార్గం దొరకకుండా 
ఉంటుండా? చూద్దాం. ఊ! చెప్పుమరి! 

ఫఫీచరణు : అందరమూ కలిసి ఆలోచించి నిశ్సయించేలోగా మళ్ళా 

ఈ మాషేమిటి? 
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బరకతు : అంటే అసలు విషయం చెప్పడం అయింది. ఆలోచించడం 

కాలేదు. ఇది ఒక్కమాటు తేలేదికాదు. మనకున్న యిబ్బందులు ఏవో తేల్చుకొన్నాం, 

అవి తొలిగేమార్గం ఇప్పటికీ నిశ్చయించలేకపోతున్నాము. వుత్తి ఆలోచనలతో పవి 

జరుగుతుందా చెప్పు? కూడా ఉన్నవారు కొంత సాయపడితే ఏదో దారి కనపడక 

పోదు. కూడూ, గుడ్డా కాక రోజుకు రెండుమూడు రూపాయలు జీతమిచ్చినా, పవి 

వాళ్లు దొరకడంలేదు. ఇప్పటి అవస్థ ఎలాఉన్నదం టే మూడు నాలుగు రోజుల్లోగా 

పెరు కొయ్యకపోతే ఈ పంటంతా పూర్తిగా పాడయిపోతుందని నాయకులు గట్టిగా 
చెపుతున్నారు. ఇదే ఇప్పుడున్న అవస, ఆలోచించండని చెప్పడ మేకాని, ఇంత 

వరకు ఏమీ ఆలోచించలేదు. ఇరవై కొడవళ్ళతో జరగవలసినపని నా ఒక్క చిన్న 

కొడవలితో ఎట్లా జరుగుతుంది? ఏమిచెబుతారో చెప్పండి. 

దయాలు : సీవెంత చెప్పినా అసలు సమస్య అట్లాగే ఉంది, 

దిరకతు : అవును. మరొకలాగ ఎట్లా ఉంటుంది. రాత్రంతా ఆలోచించి, 

ఆలోచించి అంతేమీ కనపడక రెండు కళ్లూ మూతబడటంలేదు, దయాల్! కాళ్లూ 

చేతులూ కదపలేకపోతూ, పొద్దున్నేలేచి చూసుకుంటే ముఖం బొ త్తిగా వాడిపోయి 

ఎంతో అసహ్యంగా ఉంది, 

దిగంబరు : ఈ రోగమూ, రొష్పూ ఒక్కమాటుగా మనన్సుకూ ప్రాణానికీ 

బాధ కలిగించేస్తూంది. సాహసము, ఉత్సాహములేకున్నా ఇది చేపి తీరాలి, చావో, 

(బతుకో ఏదైనా సరే! మనిషి శాశ్వతమా? 

దయాలు ! తెలుసు, అంతా తెలుసు, ఎంతై నా మనిషి (దితకాలనే కోరుతాడు, 

సహాయంలేదు, సంవ త్తిలేదు. మహాకరువులో కాసరాలన్నీ కాలి బూడిదై 

పోయాయి. అయినప్పటికీ మన సమావేశం జరిగింది. ఆదీ ఎక్కడ? సిరంజను 

ఇంట్లో! దీనికంతకూ నిరంజనే నిర్వాహకుడు. ఇందులోంచి నీవెలా తప్పుకోగలవు. 

మనిషి లోలోపల ఉన్నది ఇదే అని నేనంటాను, దీన్ని నువ్వు ఎట్లా అడ్డగలవు! 

మనిషి అందుకే బలకాలని కోరతాడు, (కొంచెంసేపు అందరూ మౌనంగాడంటారు. 

నిరంజను గొంతు సవరించుకొని ఏదో చెప్పదలచుకొన్నట్టు హావభావాలు కన 

పరుస్తాడు.) 
భా 
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బరకతు : విరంజనేదో చెప్పబోతున్నట్లుంది! 

దయాలు : ఏమయినా చెబుతావా? నిరంజన్! 

నిరంజను : చెప్పాలా ఏమిటి? 

దయాలు : ఊ, ఆయితే చెప్పు, 

నిరంజను : బరకతుమామా! దిగంబరు అన్నయ్యా! ఇప్పుడే రోగాలూ, 

రొమ్హలూ, దుఃభాలూ, కష్టాలూ అన్నిటినిగురించీ చెప్పారు. అవి మన జీవితానికి 

చిరకాలంనుంనీ జతగా ఉండనే ఉంటున్నాయి. ఇట్లా పదిమందిమీ రెండునిమిషాలు 

కూర్చొని వాటినిగురించి ఆనుకొన్నా, ఆలోచించినా అవి త ప్పేవికావు. 
దయాలు : అవును! ఆమాట నిజమే. 

నిరంజను : అందువల్ల నే మనం ఏర్పాటు ఏదయినా చేయదల్పుకుం కే ఈ 

అవస్థలో ఉండే నిర్ణయించుకోవాలి. 

దిగంబరు: ఆ నంగతి అందరికీ తెలుసునయ్యా! కాని ఆ చేయవలసిన 

ఏర్పాటేదో నిర్ణయించుకోవడ మే కష్టంగా ఉంది. 

బరకతు : అసలు సంగతి అదే! నరేకావి ... .... 

దయాలు : ఏం చెపుతావో చెప్పు. మొహమాటం ఎందుకు, 

బరకతు: మన జమీందార్లు ఉన్నారే ఆ బాబులు గనుక కొన్నేళ్ళనుంచి 

మనం బకాయిడన్న శిస్తు ee 

దయాలు : అవసరంలేదని మన్ని స్తే.... షః 

దిరకతు: అవునవును. 

దయాలు: మన కష్టనిష్టురాలన్నీ ఇంతవరకు ఎందుకు మనవి చెయ్యలేదు, 
ఎవరు వద్దన్నారు? బికౌయి స్తువసూళ్ళన్నీ ర ద్దుకావాలి, వి త్తనాలు తనయా! 

వ్యవసాయ బుణాలు ఇవ్వాలి, ఈ విన్నపాలన్నీ మామూలుగా ఉండనే ఉన్నాయి, 

కానీ నేననే దేమంటే మనం మొదటి నుందీ అన్నిటికీ పై వాళ్ళమీద ఆధారపడక మన 
పనులు కొన్ని మనమే చేసుకోగలగడ మెట్లాగో ఆలోచించాలి. 

దిగంబరు : అవును. చాతక పక్షుల్లాగా నోరు తెరుచుకొవి 'పైకిచూన్తూ కని 

పెట్టుకొని ఉండడంవల్ల ఏపనీ జరగదు, 
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సఖీచరణు : అవును. ఆ మాట అబద్ధంకాదు. 

గదయాలు : అయితే ఒకపనిచే స్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఆలోచించండి మరి 

(అందరూ ఆత్రంగా చెవులొగి ఉంటారు.) అందరమూకలిసి ఆ విషయం ఆలో 

చించాలి, ((ఆ విషయం ఏదో త్వరగా చెప్పు ఆని కేకలు సభలో.) 

దయాలు : నాదీ నీదీ అనుకోకుండా అందరి పొలాల్లో అందరం కలిసి 

దుక్కి మొదలు, తూర్పాడటోయడంవరకు అన్నీ పనులూ మనమే చేసుకొంళే 

ఎట్లా ఉంటుందో ఆలోచించండి, 

బరకతు : అంటే, సమిష్టిగా సేద్యం సాగించడమన్నమాట! అందరు శ్రమ 

పడడం అందరం నమంగా అనుభవించడం, 

దయాలు : అవును, మన అమీన్నూరు[గ్రామం సంగతి చూడండి, కనీసం 

ఎబి. అరవై ఇళ్ళవాళ్ళం ఉన్నాము. ఇక్కడ పనివచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరి సాయం 

మనకు ఉంటుందని చెప్పలేము, ఎవరికైనా జబ్బు చేయవచ్చు, కష్టమో నిష్ణుర మో 

కలగవచ్చు. దై వికంగా ఏ కోకతాపాలో రావచ్చు. కాని ఈ ఏభై కుటుంబాలజనంలో 

కనీసం సగంమంది అం పాతికమంది ఆయినా సాయపడగలిగితే చాణ తేలిగ్గా 

అన్ని పొలాల్లో అందరం కలసి శ మపడికే ఎవరిపొలంలోనూ పండిన పంటలో 

ఒక్క గింజై నాపోకుండా పని నెర వేర్చుకోవచ్చు అని నా నమ్మకం, పది చేతులో 

సునాయాసంగా పండినపంట అంతా మన గాదెల్లోకి చేర వేయవచ్చు, (అని ఉద్దేశం 

తెలుసుకోవడానికి అందరి ముఖాలకేపి తేరిపార చూస్తాడు.) 

దిగంబరు : అవును. అట్లా జరగవచ్చు, 

సఫీచరణు : అది యదార్ధంగా జరిగితే మంచిదేను, 

సుజను : పొలంపనిలో మనస్ఫూర్తిగా (శ్రమపడితే ఆ తర్వాత ఎట్లాగో 

గొలామ్నవీ?' అది వెనక్కు పెట్టవలసిన విషయం కాదు, 

ఫకీరు : ఆయితే ఏ పొలంలో పంట ఆ పొలంలో ఉండిపోతుంది. 

దయాలు : అదంత తక్కువ నంగతి అనుకుంటున్నావా? 
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ఫకీరు : అదీ సరైన పద్దతికాదు, మన సమస్య అంతలో తీరిపోలేదు. ఆ 

పంటను ఎట్లా కొపాడగలవు నీవు, జమీందారు ఉన్నాడు. గు త్తవ్యాపారి ఉన్నాడు. 

పెటుబడీదారి ఉన్నాడు. 
అ 

దయాలు : ఉన్నారు నిజమే, ఆ సమస్యలన్నీ తరువాత వస్తాయి, 

సుజను: అవును, జమీందారు శిస్తు అంతా బకాయిసడి ఉంది, పెట్టుబడి 

దారుకు ఎక్కువభాగం పోతుంది. పంట రాగానే నాలుగువై పులనుంచీ పతుల్లాగ 

మాకియ్యి అంటే మాకియ్యి అని వచ్చిపడతారు. 

దయాలు : ఏమైనాకానీ, వాటన్నిటినీ అడ్డుకోవాలి, పన్ను చెల్లించే గడు 

వుకు ముందుగానే ధాన్యం అమ్మేసాం, 

సుజను : అయితే ఆ సంగతి తెలి పేవారెవ్వరు? 

దయాలు : ఎవరిమటుకు వారే తెలుసుకోవాలి. కడుపులో చల్ల కదలకుండా 

ఇంట్లో కూర్చుం"టి పని జరుగుతుందా? 

బరకతు : స్టితిగతులనుబట్టి ఒక వ్యవస్థ ఏర్పాటుచేసి నడుపుకోవాలి. ముందు 
రాబొయ్యేవాటికన్ని టికీ ముందుగా ఎట్లా తీర్మానం చేస్తాం? 

దయాలు : అసలు విషయం పంట. దేనివల్లా దానికీ నష్టంరాకుండా అన్నిటి 

కంటే ముందుగా ఏదో ఏర్పాటు జరిగితీరాలి. 

సుజను : ఆ సంగతే వందసార్లు చెప్పాలా? 

దయాలు : అయితే ఒక్కొక్క టే కానియ్యండి! 

దిగందిరు : పొలాలన్నిట్లో అందరమూకలిసి (శ్రమసడడం మీ కిష్టమేనా? 
మనస్ఫూ ర్రిగా చెప్పండి. 

(అందరూ ఏకగీవంగా “శమపడతాం, నిశ్చయంగా శ్రమపడి పనిచేసాంి 

అని కేకలు వేస్తారు.) 

దిరకతు : అవును. పండినసంట ముందుగా ఇంటికి చేరనియ్యండి, మన 

మందరమూ ఒక్కమాటగా, ఒక్కబాటగా నడి స్తే ఎన్ని యిబ్బందులై నా ఏమీ చేయ 

లేవని నౌ నమ్మకం. 
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దయోలు : వెంటనే ఇబ్బందులన్నీ తప్పిపొయ్యేమార్గం ఒకటి వెతికి కని 

పెట్టగలమనే ఆశిద్దాం. 

దిగంబరు : (ఆనందంతో) అసలు సంగతి తేలిందిప్పుడు, ఏమయినా సరే, 

అందరమూ కలిసి కళ్ళంచేసి ధాన్యం దిస్తాలకె త్తగలిగితే నా పొలంలో పండిన 

పంటలో సగంపంట [గామంలో కష్టపడుతున్న సోదరుల కోసం ఇచ్చేసాను, 

ఒకడు : (తెలివితక్కువ ముసలిరై తు) పండిన పంటంతా నే నిచ్చేస్తాను. 

నాలుగు భీగాల ఎకరంకం టే కొంచెం ఎక్కు వపొలంతో పంట నేనేమీ తీసుకోను, 

దయాల్ : (నవ్వుతూ) పంటంతా ఇచ్చే స్తే ఏమితిని (బతుకుతావు నీవు? 

పిచ్చివాడా! 

ఫకీరు : ఎవరిసంట ఎవరిస్తారు * పొలమంతా ముందుగానే అమ్ముకొని 

కూర్చున్నవాళ్లు థాన్యం ఎట్లా ఇస్తారు. ధాన్యం వాళ్ళదా? అదీగాక .... .... 

గొలామ్నది ; అది వెనుకటి సంగతి చెబుతున్నావు, 

దిరకతు: ఆ సమస్యలన్నీ ఇంకా ఉండనేఉన్నాయి. సరే! అయితే ఇప్పుడు 

ఇంతటితో ఆపేద్దాం. తరువాత మళ్ళీ దయాలు ఇంటిదగ్గర కలుసుకొందాం! సమ 

యానికి మీరందరూ అక్కడికి రావాలి. 

దయాలు : (లేచి నిల్చుని) అవును. ఈ సమస్యలెప్పుడూ ఉంటాయి. ఆ 

తర్వాత ఉంటాయి, (ప్రస్తుతం నేను చెప్పేది ఏమంటే రేపు పొద్దుటనుంచే పంటి 

కొయ్యడం (ప్రారంభించాలి, ఏమాత్రం ఆలస్యంచేసినా, మరి ప్రయోజనం ఉండదు. 

(అందరూ పైదిట్టలు దులుపుకొని భుజంమీద వేసుకొని, లేచి నిల్చుంటారు. 

తరువాత ఇద్దరుముగ్గురు కలిసి కుడివైపుకు ఎడంవై పుకు మెల్లి మెల్లిగా వెళ్ళి 

పోతారు, 

: దయాలు : (ముంగిలిదిగి బరకతు చిన్నకూతుర్ని చూసి నవ్వుతూ దగ్గరకు 

పోయి) ఎవరిపిల్ల ఈ అమ్మాయి? 

నిరంజన్ : (నవ్వుతూ) బరకతు మామ కూతురు. చాలా సిగ్గు దానికి, 
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దయాలు : అవునుకదూ! ఆడపిల్లకు పిగ్గుండకపోతే ఎట్లా మరి? పిల్లకూ 

నాకూ వికా అయినప్పుడు మరి సిగ్గు పోతుందిలే (తలమీద చేయిమోపి) అవునా? 

కూతురు: ఫో (అని తండ్రి ఒడీలో తలదాచుకొంటుంది+) 

దయాలు : సరేగాని నేను నచ్చానా నీకు? నన్ను నికాచేసుకొంటావా చెప్పు. 
(పిల్ల దయాలు గడ్డంపట్టుకొవి గుంజాయి స్తుంది) అరే గడ్డం వదులు, విడిచి పెట్టు 
(అని విడిపించుకొవి) అబ్బో! ఐలే గయ్యాళిపిల్ల! వట్టి రౌడీపిల్ల | 

శ ఫకీరు: ఊ! సరేకాని అందరూకలపి పొలంపనిలో శ్రమపడినంతమా(త్రాన 
సమస్యలన్నీ తీరుతాయా? ఇంతకుముందే అమ్మేసుకొన్నవాడు ఆందరిపొలాల్లో 
శ్రమచే స్తే ఏమొస్తుంది? పొలం తనఖా పెట్టి సొమ్ము తెచ్చుకొని దిగమింగేపినవాడి 

పొలంలో పనిచే స్తే మాకు ధాన్యం వచ్చేదెట్లా? పండిన పంట త ణఖా పెట్టినవాడీ 

ఇంటికిపోతుంది. తర్వాత .... .... 

బరకతు: ఆహా! ఆ సమస్యలన్నీ ఉండ నేఉంటాయి,. ఆయితే మరి ఎవ్వరూ 

సభలో అడగలే దెందుకు? 

ఫకీరు : కలిపి పనిచేయడం అందరికీ ఇష్టమేనయ్యా! ఆందువల్ల మాకొచ్చే 
లాభమేమిటీ అని అడుగుతున్నా? 

బరకతు : అట్లాగని ప్రయత్నం ఏమీ చెయ్యకుండా చేతులూ కాళ్లూ ముడుచు 

కుని ఇంట్లో కూర్చుంటే వ్యవహారం నడిచేదెట్లా? 

ఫకీరు: అయితే మంచిదే! [పయత్నంచేపి చూతాం? (అని వెళ్ళిపోతాడు. ) 

బరకతు : ఫకీరున్నాడే బొత్తిగా అదోమో న్తరు మనిషి సుమీ! 

నిరంజను : (గడపమీద కూర్చొని హుక్కా తయారుచేస్తూ) అచేమిటి 

మామా! నిల్చునే ఉన్నావు. వచ్చి కూర్చో. 

బరకతు: ఊ! కూర్చుంటాలే (అరుగుపై కివచ్చి కూర్చుంటాడు.) 

విరంజను: (హుక్కాగిన్నెలో నిప్పు ఊదుతూ) మనిషీ, మనిషి స్టితిగతులు, 

చాలా చిత్రంగా ఉంటాయి సుమా! మళ్ళా యింటికితిరిగివస్తాననిగాని, కొత్తగా ఇల్లు 

శడతానవిగాని ఎప్పుడై నా అనుకున్నానా? (అని హుక్కా. అందిస్తాడు.) 
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బరకతు : (హుక్కా పీలుస్తూ) జీవితమంటే ఇంతే! పైకి ఎక్కడమూ, 

దిగజారడమూ, దిగజారడమూ పై కెక్కడమూ,, 

నిరంజను : అవునవును. అంతే ఒక్కొక్కప్పుడు మనస్సులో 66కు పడవ 

ఇక ముందుకు సాగదు, అడ్డంగా దొంగయిసక మేట వేసింది” అని అనుకొన్నాను. 

కాని, చూస్తూండగానే మళ్ళీ వెంటనే చరచరమని పడవ నడవడం ప్రారంభించింది. 
యరరయురమని సముద్రంనీరు ఎగపోటువచ్చి ఇసుకతిప్ప అంతా కొట్టుకుపోతుంది, 

ఎంత అద్భుతమో చూడు! 

బరకతు : (హుక్కా పొగవదిలి) సంసారం మోస్తరు అంతే. కన్ను 

పొడిచిన చేతోనే కన్నీరు తుడుస్తాడు దేవుడు! సరేలేగాని ర్యాతికావచ్చింది. నేనిక 

లేస్తాను. (లేస్తాడు.) 

నిరంబను : (లేచి నిల్చుని) సరేకాని, రాత్రి మండలు ఇంటికి వెళతావా మరి? 

బరకతు : వెళతాను. నువ్వురావా ఏమిటి? (అని ముందుకు వెళతాడు.) 

నిరంజను : (వెనకనే వస్తూ) తస్పకుండా వస్తాను. (బరకతు వెళ్లి పోతాడు): 

[నిరంజను తిరిగివచ్చి ముందరుగుమీద వెల్లి కిలా పడుకుంటాడు. వినోదిని 

కిరసనాయిలు బడీ వెలిగించి ముంగిలికి ఒకవైపున పొయ్యిలో నిప్పు వేసి కుండ 

పొయ్యిమీద పెడుతుంది. అన్నపుకుండచుట్టూ నిపుమంట కదులుతూ కనపడు 

తూంటుంది. నిరంజను పాట మొదలు పెడతాడు, ] 

కణకణలాడే నిప్పుల్లో పడీ 

కారి కాలి, బంగారం అగునట 

ఈ సంగతి మరి అబద్ధమైతే 

ఆ ర్తులకింకే ఆశలేదురా ! 

దుఃఖదాహమే సుఖాసనమ్మను 

తొల్లిటివాక్యము తథ్యమురా ! 

అదే నమ్ముకొని ఇదే దారిబడి 

బతుకుతెరువు లేకుంటిమిరా. 



[పాట అవుతుండగా కుంజ్క రాధీకా ప్రవేశిస్తారు. ] 

కుంజ : (ఇంటిముందు చీకటిలో నిల్చుని) ఇదేమిటీ? మళ్ళా ఎవళ్లింటికో 

చేరాం: అదివరకటిల్లుకాదు, (నిట్టూర్పు విడిచి) అయ్యో! రామా! 

రాధిక : (మెల్లిగా) చీకటిలో గు ర్తురావడంలేదు. ఎవరిల్లో. 
నిరంజను : (గభాల్నలేచి) ఎవరువారు? అక్కడ మాట్లాడుతున్న వారెవరు? 
కుంజ : (తడబడుతూ) మేమే, 

నిరంజను : (లేచి నిల్చొని మేమే అంటే ఎలా తెలుస్తుంది? మీ రెవరో 
చెప్ప లేరా? 

కుంజి ; మేమేనయ్యా, సరేగాని (ప్రధాన సముద్దారు ఇల్లెక్కడో చెప్పగలరా? 
౧ ౧ 

విరంజను : నముద్దారు ఇల్లా? (రెండడుగులు ముందుకువేసి ఇదే, కాని 
అసలు మీరెవరో చెప్పరేం? 

కు౦జ : మేము........ (రాధిక కేపి చూపి) ఆ గొంతు నిరంజనుదిలాగుం దే? 

మన నిరంజను, 

నిరంజను ; ఎవరో వీళ్లు చెప్పడంలేదు, వినో, దీపం ఒకసారి తీసు 
కొస్తావా? (అని భార్యను కేక వేస్తాడు. ) 

వినోదిని కిరననాయిలుబుడ్తీ తీసుకుని దగ్గరకువసుంది. ఎ[రని దీపం 
[ టి Ca అవి ( 

వెలుగులో ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకొని క్షణం సేపు నివ్వెరపడిపోతారు. వెంటనే 
నిరంజను ముందుకువస్తాడు.] 

నిరంజను : అన్నయ్యా! అన్నయ్యా! నీవా!! (అని కౌగలించుకొంటాడు.) 
కుంజి : (డగ్గుత్తికతో) అదుగో చూడు మీ మరదలు, నిరంజన్. 

వినోదిని : (గభాల్నవచ్చి కిరసనాయిలు బుడ్డిని కిందపట్టి రాధికను కౌగ 
లించుకొంటుంది.) 

కుంజ: నన్ను ఆనవాలు పట్టావా? 

నిరంజను : ఆహో! గొంతు అనవాలే. మీరు మేము చచ్చిపోయామనే అను 
కుంటున్నారుకదూ? 
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కుంజ: ఇక నాకేవిచారమూ లేదు. 

విరంజను : అందరమూ (బితికున్నాం. ఇక ఏ బాధాలేదు. (ఇద్దరూ కౌగ్న 
యి 

లించుకొంటారు. విరంజను తలను గుండెకు ఆసిందుకొంటాడు కుంజ.) 

[ తెర వాలుతుంది. ] 

చతురాంకం = రెండో రంగం 

[స్థలం కుంజ గృహాంగణం. అప్పుడే కోసిన పంటపై రుతో ముంగిలి విండి ఉంటుంది. 

ముంగిట్లో ఒకవై పున నెత్తికి అంగవస్త్రం చుట్టుకొని చాకలి బల్ల లాటి ఎత్తైన వెదురు 

చ్మటంమీద పనలుకొట్టి ధాన్యం నూరు స్తుంటాడు నిరంజను. ఎడమవై పున కింద రాలి 

పడిన ధాన్యం పోగుచేస్తూ రాధిక కనబడుతుంది. పోగుచేసిన ధాన్యం గంపలకె త్తి 

జాగ త్తపడుతుంటుందా మె, ఆ పక్కనే కొత్త ధాన్యం పొణక సగం కనబడుతూ 

ఉంటుంది ఎదుటికి. తలకు గుడ్డచుట్టుకొన్న ఒక మనిషి పై రుకుప్పలోంచి పన 

కట్టలు పొదుళ్లు తెచ్చి నిరంజను చేతికం దేటట్లు కుప్ప పెడుతుంటాడు. నిరం 

జసు పక్కనే నిల్చొని మరోమనిషి బల్ల మీదకొట్టి ధాన్యం మారుస్తుంటాడు, 

వినోదిని చేటతో ధాన్యం చెరుగుతూవుంటుంది. కుంజ హుక్కా చేతో పట్టు 

కొని అటూఇటూ పచారుచేస్తూ అన్నీ జాగ్రత్తగా కనిపెడుతూ ఉంటాడు. 

పగటి ఎండవెలుగులో (శద్దగా పనిచేస్తున్న ఆ మనుషుల ముఖంలో, 

కళ్ళల్లో ఇన్నాళ్ళకు పండగవచ్చినట్లు సంతోషమూ ఉత్సాహమూ కనబడు 

తుంది దూరానికి. గంపకు సగం ధాన్యంనింపి రాధికచేపిన ఏదో చిలిపి 

చేష్టకు ధాన్యం గంపమీద పడుతుందేమో అన్నట్లు విరగబడి నవ్వుతూ 

కనబడుతుంది. రాధిక నిండా ధాన్యంపోపిన చేట చేతికందీయగా నే 

నె_త్తికెత్తుకొనిపోయి చెరుగుతూ ఉంటుంది నినోదిని. నిరంజన 

కుప్పలోని పనలు చేతో పై కితీసి వెదురుచట్రంమీద కొట్టి ధాన్యం 

రాలగొట్టి వట్టి గడ్డీవాముమీద పడేసి వగరుస్తూ ముఖమ్మీది 
చెమట తుడుదుకొంటూ వినోదినికేసి చూస్తాడు. ] 



104 నవా న్న 

వీర ంజను : (నవ్వుతున్న వినోదిని కేసి చూపించి) చూడు, ఆమె ఏంచేస్తు 

న్నదో అటు చూడవేం? నవ్వుతూ ముందుకు పడిపోతుందో ఏమో? అట్లా చేస్తే 

మరి పని అయినశ్లే! ధాన్యం సరిగ్గా ఎ_త్తడంకానీ, (వినోదిని మరీ గట్టిగా నవ్వుతూ 
అన్న'క్లే ముందుకు తూలి ధాన్యం కుస్పమీద పడుతుంది. ఆ మాటలు విని గట్టిగా 

నవ్వడంతో రాధిక చేతుల్లోంచి చెరుగుతున్న చేట జారి పడిపోతుంది.) 

విరంజను : ఏమయింది మీకు? మీరందరూ ఒక జీ మోస్తరు, నవ్వంతా 

దుబారా చెయ్యకండి. కొంచెం ఉంచుకోండి. ముందున్నది ముసళ్ళ పండగ. 

లనే “వినోదిని : వేడుక చూస్తున్నా. 
నిరంజను : (కొన్ని కొ_త్తపనలాతీసి పట్టుకొని ఆవిధంగానే తో స్తున్నది 

(అని ధాన్యం నూరు స్తుంటాడు. ) 

రాధిక : (నవ్వు ఆపుకొని వినోదినికి నిండుచేట అందిస్తూ) తీసుకో! నవ్వు 

నాలుగందాల నష్టం, ఊ చేట తీసుకొని నీపనిచూసుకో! (విరంజనుకేపి పై గచేపి) 

భ్ 
ల్ 

( విరంజను : అడుగో బావగారు వస్తున్నాడు. నీ నవ్వేమిటో చూసాడు. 
(రాధిక పనిలో దిగుతుంది.) 

రాధిక ; (ముసుగు ముఖంమీదికి లాక్కొని నవ్వు! ఈసారి చూదాం! 

(ఆని వినోదినికేసి చూ స్తుంది.) స్ట 

కుంబ : (రాధిక దగ్గిరికి వచ్చి) ఏం, పదకొండు* కాటాలదాకా అయినట్లుం దే 

ధాన్యం! అయితే తూకం వెయ్యొచ్చు. (నవ్వుతూ) ముందుగా నా ధాన్యమే తూచాలి, 

రాధిక : పదకొండు కాటాలెక్క_డి? పది కౌటాలే. 

నిరంజను : అయితే పది కౌొటాలేనా*? దయాలు అన్నయ్యా! ఇంటో అను 
na) 

కొన్నట్లు సదకొండూ కాలేదన్నమాట. 

రుంజ: తక్కువల్లా ఒక్క కాటేకదూ! నా ధాన్యంలో నుంచి ఇంకా 
ఎక్కు వే ఇస్తానులే, మాట అన్నాంగనక పదకొండూ ఇచ్చి తీరవలసిందే. 

విరంజను : ఆది నీకు బరువవుతుందేమో'? నీ ఇష్టం? నీవిచ్చేది ధర్మధాన్యం 
గాదెలో కే పోతుంది. య. 

4 భూమి కొలత, 
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దయాలు : (ప్రవేశించి) ధర్మదాన్యంలో కే పోతుందంటా వేమిటి? (రాధిక, 

వినోదిని దయాలును చూసి ముసుగు సవరించుకొంటారు,) 

కుంజ : ఇదిగో మండలు వచ్చాడు. ఏమీలేదు, ధాన్యంనంగతి అనుకొం 

టున్నాం. అన్నమాట (ప్రకారం ధర్మధాన్యం గాదికు నా వంతుధాన్యం ముందుగా నే 

ఇచ్చే స్తున్నాను. 

దయాలు ; (చేతో బట్టతల తడుముకుంటూ) మంచిది, మంచిది, అయితే 
ధాన్యం ఆంతా ఎత్తడం అయిందా* 

కుంబ: ఆ, కావచ్చింది. 

దయాలు : (రాధికకేసి చూసి నవ్వుతూ) ఇవ్పుడిక ఏదోరోజున కొత్త 

ధాన్యంతో మఠాయిచేసి తిసిపించాలమ్మా సీవు, 

కుంజ : దానికేం. తప్పకుండా తినిపించచ్చు. నవాన్న ఉత్సవం వస్తుంది 

కదూ |! 

విరంజను : సరేగాని! మండలు అన్నయ్యా! ఈ సంవత్సరం నవాన్న 

ఉత్సవం ఉంటుందా? 

దయాలు : అదేమిటీ! ఎందుకుండదూ! తప్పక ఉంటుంది, 

వీరంజను : (నవ్వి) ఏటేటా జరుగుతున్న ప్లే ఈ యేడుకూడా మంచి 

సందడిగా జరగాలి. క(రసాముకూడా తప్పక ఉండాలిసుమా! 

దయాలు : తప్పక ఉంటుంది. ఈసారి నీతో కర్రసాము చేస్తాను నేను, 

తయారయిఉండు తెలిపిందా* 

విరంజను : నాతోనా? శభాష్! మరీ మంచిది! 

దయాలు : కగ్రతోనేనా కొట్లాట? (అవి నవ్వుతాడు.) 

విరంజను : అవును. అదే 

దయాలు: మరి నేను కరపట్టుకొని పోట్లాడ లేకపో తే? 

విరంజను : పోట్లాడ లేకపోతే ఒక శేరు బిలేనీ పందెం, 
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దయాలు : (అందరితో) వింటున్నారా మీరందరూ? నేను ఓడిపోతే నిరం 
జను నాచేత ఒకశేరు జ్రిలేవీ తినిపిస్తాడుట! నిరంజన్! సరేలే. అదేమిటో నేనూ 

చూసా, 
లీ 

నిరంజను : శేరు జిలేబీ ఎలా తింటావో నేనూ చూస్తా! (అని నవ్వుతాడు.) 

కుంజ : మండలు! పొలం వెళ్ళలేదా ఏమిటి? 

దయాలు : అవును, పొలంనుంచి తిరిగివ స్తున్నాను, ఇవాళ దిరకతుమియా 

వంతుకదూ! 

కుంజ: అయితే సరే! నీవు ముందు వెళ్లు, తరువాత నేనూ వస్తానులే! 

నిరంజను : ఊహూ! మండలు అన్నయ్యా ధీమా ఏమిటో ఒకసారి 

రాధిక : (ముసుగు తలమీదికి లాక్కొన ముసలివాడై నా దయాలు, మంచి 

ఉన్నవాడులా కనపడతాడు, 

వినోదిని: మండలుకు కరసాముకూడా బాగా తెలుసు, అందుకే అంత 
గట్టిగా చెప్పాడు. చివరకు పదిమందిలో ముసలివాడిచేత అవమానంపాలు గావలసి 
వస్తుందేమో? అలాగ్లె తేమరి....... 

నిరంజను : ఓహో! ఆలాగైె తే నీవు నన్ను వదిలేస్తావాి మండలు దృఢ 
నిశ్చయ మేమిటో చూస్తాను. 

రాధిక : (వేళాకోళంగా) అయినా ఒక్క. శేరు జిలేవీకదా నీకు పోయేది? 

కుంజ : వేళాకోళాలకేమిటిగా నీ ధాన్యం ఎత్తడం పూర్తి అయిందా? అను 

కొన్నట్లు పదకొండు కొటాలు కాలేదుకదూ? కాదులే సవ్వుతూ వేళాకోళాలాడు 

కింటూవుంటే పని జరుగుతుందా మరి. 

రాధీక్ : (తెచ్చి పెట్టుకొన్న కోపంతో) ధర్మగా దెకు కొలునానం ఓ ధాన్యం 
బాగుచేసియ్యనా ఏమిటి? నేనేమయినా అడ్డుచెపుతున్నానా? పదకొండు కాటాలు, 
పదకొండు కౌటాలు అని చెవులు బిద్దలుకొ'ప్రేస్తున్నావు నీవే, 

విరంజను : అయితే నేను వెళ్ళిపోతాను. ఇక ధాన్యం కొలవాలి, 
రాధిక్ : కొటాధాన్యం లేకుండా సరిపోతుందా? i 
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కుంజ : ధర్మగాదెకు ధాన్యము ఇవ్వడానికి మాడుముఖం పెట్టకు నువ్వు 

జ్ఞాపకం తెచ్చుకో. ఈ ధాన్యం ....... 

రాధిక : నే నెందుకు మాడుముఖం పెడతాను. ధర్మగాదె కోసం ధాన్యం 

ఎత్తుతాను ఇంకా. (చేతిలోని చేటకింద పెట్టి రాధిక వినోదినిదగ్గరనుంచి నిండుగంప 

తీసుకువచ్చి కుంజకి స్తుంది.) 

కుంజ : (పాణకలో ధాన్యం పోస్తూ, పెద్ద విట్టూర్చువిడిచి ఇది ఎవడి 

తాలూకు ధాన్యం! ఎవరి స్తున్నారు ఇప్పుడు? అయ్యో! ఈ పొలం అమ్మడాన్నిగూర్చి 

ఎంత గందరగోళం జరిగిందప్పుడు. ఏమి సంసారం! ఏమి లోకం'! ఎక్కడ చచ్చి 

పోయాడో, ఎప్పుడు చచ్చిపోయాడో పెద్దనాన్న!! అవసానసమయంలో కళ్ళతో 

చూసే అదృష్టంకూడా లేకపోయింది, (పాణం ఉ సూరుమంటున్నది. ఆయినా నా 

క ర్రవ్యం నెర నేర్చక తప్పదుకదా! 

రాధిక : (రెండో గంపనిండా ధాన్యంపోసి తెచ్చి ఇదుగో, తీసుకో నీతో 

సీవే మాట్లాడుకుంటున్నా వేమిటి? 

కుంజ : ఏదోలే. పెద్దనాన్న సంగతి. ఇదుగో గంప తీసుకో, 

రాధిక ; (కుంజ చేతిలోని భాశీగంప తీసుకొని వినోదిని చేతికిస్తూ) ఇదుగో 

వినోదా! గంప తీసుకో. 

(పొడుగాటి చొక్కా వేసుకొని చేతో వింజావార వేస్తూ పాడుకుంటూ ఒక 

ఫకీరు (ప్రవేశిస్తాడు. వెంట ఇద్దరు ఫకీరు వంత పాడుతుంటారు. పాట మాని ఏదో 

గొణుగుకుంటూ) 

పాట 

తనకు మాలినది ధర్మంగాదను తలంపు మిధ్యేనండి 

ఆందరు హిందూ ముస్లిం రైతులు అన్యోన్యంగా ఉండండి 

ఇది మినహా సదుపాయం వేరే ఏదీలేదని తెలుసుకోండి 

ఇప్పటికింకా అలవడ.కుం జే ఎప్పటికబ్బునో చెప్పండి 

వివరంగా ఈ సత్యం తెలిసియు వేరై ఉంటే ఎవరైనా 

ఆరునెలల్లో వాళ్ళందరికీ అందును మృత్యువు ఫర్మానా!! 

ఖలీల్ఫూరున జబ్బరుమియ్యా కష్టగాధ వినలేదా 
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ఇరుగూపొరుగూ విరోధులౌతే ఇందుకు హేతువు కాదా!! 
ఎన్నడెరుంగని మహాతెమమున ఎందరు కర ఎకసోదరులు 

అక్కట! అకొలమరణమ్మందిరొ లెక్కచెప్పగల రెవరు? 

ఎన్ని చచ్చినయో ఆవులు దూడలు ఎవరు లెక్క పెట్టారు? 

ఎందరు చచ్చిరో స్త్రీలూ $శువులు ఎవ్వరు రక్షించారు? 
ఇంటావిడ పిచ్చె_త్తి అయిబులేకెటకో లేచిపోయింది 

కొదిది సీచపువృ శీ (దితుకుటకు కాంతకు బాధ్యత ఉంది 

గుక్కెడు పాలకు దిక్కులేక పసికూనలు పిల్లలు మృత్యులై రి 
తల్లి (పేతమునకయ్యోో నెత్తురుధారలు రొమ్ముల దిగజారి 

ఎదపై గుడ్డకు కరువై పోతే ఇంతిసిగ్గు బుగ్గవదా? 

భార్య మానసంరక్షణచేసే బాధ్యత మొగుడిదికొదా? 
ఇంటిపక్కనే కాపురముండిన ఇల్లాలయ్యో! ఏముంది 

పాడెగుడ్డతో నా మానము కాపాడుకొంటినని ఏడ్చింది. 
సజ్ఞనులై న గృహస్థులెందరో చచ్చిబితికినారంట 

అన్నంలేకనె కాదా జనాని కకాలమరణము లింటింట 

పండిన ధాన్యం మంటగలి స్తే నిండును కన్నుల నీరు 

గట్టిగ నాగలిపట్టి దున్నితే మట్టిని పండును దింగారం 

ఈ దితుకంతా ప్రహననమైతే ఏమున్నదిరా ఫలము 

జీవించాలను కోరికఉం కు కావలె నీకు మనోబలము 

ఫలసాయంతో నిండిఉండడం (పతి యింటికి శుభలక్షణము 

రై తులేకమై సహకారంతో |శ్రమపడుటందుకు కారణము 
కు ద్రబుద్ధియును, సార్థపిద్ధియును కూడదెపుడు సంసారులకు 

గుట్టు తెలుసుకో కొంచెపుపిట్టకు కూత ఘనమ్మను పలుకు. 

ఫకీరు : అమ్మా! పాటపాడి దీవించే ఫకీరుకు ఏ ఇద్బిందీ రాకుండా కాపా 

డాలి మీరే తల్లీ! 

(పల్లవి మళ్లా పాడుతాడు) తనకు మాలిన ధర్మము........ 

రాధిక: (చిన్న తొట్లనిండా ధాన్యం తెచ్చి ఫకీరు జోలెలో పోస్తుంది,) 

(తెర వాలుతుంది.) 



చతుర్ధాంకం - మూడోరంగం 

[ఎండిపోయిన గంగానది గట్టున విశాలమైన ప్రదేశం, చాలా దూరంగా పీమాకాళాన 

అ స్తమిస్తున్న ఎర్రని కాంతి. చరాచరాలన్నీ బంగారు పూపినట్లుసంధ్యారాగంతో 

జిగజీగ మెరిపిపోతుంటాయి. ఈరోజు నవాన్న పండగ. ఆబాలవృద్దం (గామంలోని 

త్రీ పురుషులందరూ గుంపులుకూడి ఉన్నారు. జబ్బుగా ఉన్నవాళ్ళ శరీరాల్లో గతించిన 

మహాజిమంనాటి విషాదచ్చాయలు ఇంకా కనబడుతుంటాయి. అయినా ఈరోజున, 

ఈ గంగాతీరాన, ఈ సంజవెలుగులో ఈ పండుగ జరుపుకొంటున్నారు. అంతులేని 

శ్రీవనవికాసంతో రైతాంగం అంతా ఒళ్లు మరచిపోతున్నది, నాలుగో అంకంలో ఉన్న 

మొదటిరంగంలో ఉన్న పాశత్రలందరూ వేరు వేరు వేషాలతో ఈ ఉత్సవ సమా 

వేశంలో పాల్గొంటున్నారు. అందరూ రైతులు, మొలచుట్టూ భుజంమీద తలకూ 

అంగవత్తం తప్ప మరే దుస్తులూఎవరికీలేవుగజైరలో నడుమ నడుమ ఎడ్ల రంకెలూ, 

'మెడకున్న గంటల మువ్వల చప్పుళ్ళూ ఉండుండి వినిపిస్తుంటాయి. మూడునాలుగు 

సార్లు డోళ్ల వాయించిన చస్పుళ్లకూడా నినబడశాయి! (తెర ఎత్తగానే స్టేజీ అంతటా 

ధాయాచలనం బాగా కనబడడానికి నాలుగడుగుల ఎత్తున్న గోడకుముందు రై తుసడు 

చులు జట్టుజట్లుగా కాళ్లు చాదుక కూర్చొని పాడుతూ వక్కాకు నములుతూ ఉంటారు. 

ఎక్కువ నూన రాసుకోవడంవల్ల వాళ్ళ తలలన్నీ విగనిగ మెరుస్తూ ఉంటాయి. కల 

కల నవ్వులతో ఆ (ప్రదేశమంతా చాలా సందడిగాఉంటు౦ది. (తలకూ మొలకూ అంగ 

వస్త్రం తప్ప మరేదుస్తులూ ని శరీరాలతో సేద్యగాత్ల పందెపు కోళ్ళను సందిట 

పట్టుకొని కూర్చుంటారు. (ఆ పుంజుల కౌళ్ళకు దారం కట్టడ౦వల్లి అవి ఎగర బ్ర 'తూ 

రెక్కలు రెపరెపకొట్టుకుంటున్న చిప్పుడు అప్పుడప్పుడు వినవ స్తుంటుంది, కోళ్ల 

పోరు చూ సేవాళ్ళందరూ ఎదురుగా గుంపుకూడి నిలదిడతారు. రెండేసి కోళ్ళకు పందెం 

జరుగుతుంది.” చివర పందెం _ నెగ్గినవాడికి ఒక తుండు గుడ్డ ఒక కొత్త కొడవలి 

బిహూకరించడం జరుగుతుంది)కోళ్ళ పందెం కాగానే రై తులు పాట పాడతారు, పాట 

ముగియగానే ఎడ్ల పరుగుల పోటీ జరుగుతుంది. అంకకు ముందునుంచి తెరలో ఎడ్ల 

పరుగులూ గిట్టల చప్పుడూ వినవ స్తుంటుంది,ఈ దృశ మంతా (Shadow play) 

ధాయా చలనంగా చూపించాలి. ఒక అట్టమీద ఎడ్లబొమ్మ చూపించ వచ్చు. ఆ సమ 
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యంలో ఎడ్ల మెడగంటా మువ్వలూ అన్నీ ఒక్క మాటుగా ఘణంగ్ ఘఇంగ్ 

అని ఘుల్లునల్లు అని తెరలో మోగుతుండాలి) పందెం ముగిమగానే ఎవరెద్దు గెలి 

చిందో వారికి ఒక కొ త్త ధోవతీ, ఒక కొ త్త *గావంచా ఒక కొత్త నాగలి, ఇచ్చి 

బహూకరించడం జరుగుతుంది. మూడోది కరపోరు జరుగుతుండగా (పధాను 

వచ్చి హాజరవుతాడు. కర్షక రమణుల పాట.) 

పాట 

దింగారు పండించు గంగమ్య తల్లీ ! మళ్ళీరావమ్మా మా పల్లె పట్టులకు 

కూటికీ, గుడ్డకూ లోటొదవకుండా, గొడ్డుకూ గోదకూ కొదవరాకుండా 

సేదకూ సాదకూ పీడలేకుండా కరుణించవమ్మా! మా గంగమ్మతల్లి॥ బం॥ 

(కోడిపందెగాళ్ల ఎనమండుగురూ పుంజులను సందిటపట్టుకొవి తమ తమ 

పుంజులను పొగుడుకుంటూ జుట్టు దువ్వుతూ నలుగురు నలుగురు చొప్పున రెండు 

జట్టుగా కూర్చుంటారు. కోళ్ల కాలికికట్టిన దారం ఎడమచేతి చూపుడుచేతికి చుట్టి 
కట్టడంవల్ల ఆపుంజులు ఎగరాలన్నా ఎగర లేవు. కర్షక రమణుల పాట ముగియగానే 

సంభాషణ (ప్రారంభమవుతుంది. ] 

1వ జట్టులోని 1వ వ్యక్తి : (పుంజు ఎగరడానికి యత్ని స్తుంే పట్లు 

కొని) అబ్బో! పందెంగెలవాలని తొందరపడుతున్నా వే! 

2వ జట్టులోని 4వ వ్యక్తి: (పుంజు రెక్కలు కొట్టుకుంటూ 0౦ క్ర) అరె! 

ఏమిటా తొందర! బాబుమాట వినిపించగానే తల వేడెక్కి పోయినట్లుంది. అమగో! 

అప్పుడే కళ్లు ఎరుపెక్కాయి పోట్లాడుతావా?ి ఆగూ కొంచెంసేపు! 

2వ జట్టులోని రివవ్యక్తి: (పుంజును రొమ్ము కె త్తుకొని) ఇంట్లో దీన్ని 

పట్టుకోవడ మే కష్టమయిపోయింది, హఠాత్తుగా పట్టుకోటో తే ఎగిరిపోయి చెట్లలో 

దూరింది. దగ్గర్లోనే దొరికిందిలే! వదలకుండా పట్టి తీసుకువచ్చాను, ఇది అంత 

బలసుతుక ద, అయినా పోట్లాట దాగా తెలుసు. “ఎదురుదెబ్బకు లెక్క చెయ్యదు, 

కం దాగా తీసుకురావడాని కే భయం చేపింది. 

4 ; బెంగాలులో స్వయంగా నేపిన తుండుగుడ్డ బహూ3రించడం ఇ౨వాటు. 
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2వ జట్టులో 1వ వ్యక్తి: (1వ జట్టులో 2వ వ్యక్తితో) అయితే ఇది 
యింకా చిన్న పిల్ల లాగుందే! దీన్ని ఎందుకు తీసుకువచ్చావయ్యా! పుంజులన్నీ 

పం దేనికి అలవాటుపడ్డాయి. ఒక్క పందానికికూడా ఆగలేదు ఇది, 

1వ జట్టులో 2వవ్యకి: (నవ్వుతూ) దేనిమాట నువ్వంటున్నది? 

2వ జట్టులో 1వవ్యక్రి: సీ పుంజునుగూర్చే అడుగుతున్నాను. తెచ్చే 

టప్పుడు బాగాచూసి పందానికి అలవాటుపడ్డదాన్ని తేవడం మంచిదికదూ! 

1వ జట్టులో ఓవ వ్యక్తి : (నిర్ణ క్ష్యంగా నవ్వి) సరే! చూస్తావు కదూ! 

1వ జట్టులో 8వ వ్యక్తి: వట్టినే గప్పాలు కొట్టకు. ఆ పుంజు ఎక్కుడివో 

తెలుసా? 

2వ జట్టులో 1వ వ్యక్తి: (కంగారుపడి, ఎక్క_డిదేమిటి ? 

| వ జట్టులో న వ్యక్తి: (1వ వరనలో 8వ వ్యక్తితో) మాట్లాడకు, 
వెళ్ళ. చెవులుంపే విను. ఫో. 

1వ జట్టులో 2వ వ్యక్తి: ఊహూ. తిరుగుడుపుంజు. చూడడానికి చిన్నది 

కాని మొత్తంమీద పోట్లాటలో తేలు! 

] వ జట్టులో 2వ వ్యక్తి: పెద్ద పెద్ద పందాలలో మూడు దూకుళ్ళతో ఎదట 
పుంజును భూమీద పడేపింది! దీవికి భయమం'కే ఏమిటో తెలీదు! చిన్నపిల్ల అవి 
నువ్వు అనుకుంటున్నావు, 

1వ జట్టులో కవ వ్యక్తి: (1వ జట్టులోని 2న వ్యక్తితో పుంజు 

ముక్కులో చేయి పెట్టి ముక్కే కనపడడంలేదు. ఎట్లా గట్టిగా పొడు స్తుందో, కాలి 
కత్తి కదపకుండా ముక్కుతోనే పొడుస్తుందేమో! 

(చేతో నొక్కగానే పుంజు కూస్తుంది.) 

2వ జట్టులో 1వ వ్యక్తి: నావంతు అయిపోయింది. సందెంలేదు గిందెం 

లేదు (అని నిరాశతో విట్టూరుస్తాడు). 

1వ జట్టులో 2వ వ్యక్తి: నేనది మొదకే కని పెట్టాడు, మరి చెప్పే 

దేమిటి? ఇంటికెళ్ళి కడుపునిండా భోంచెయ్యు. 
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2న జట్టులో 1వ వ్యకి: అదే మంచిపని. (1వ జట్టులో 2వ వ్యక్తి 
పెడముఖం “పెడతాడు, ఇంతట్లో దయాలు వస్తాడు.) 

దయాలు: పుంజుల్ని నందిట్లో పెట్టుకొని ఇంకా కూర్చున్నా రేమిటి? ఊ! 
మొదలు పెట్టండి, | 

1వ జట్టులో 1వ వ్యక్తి: మేమంతా సిద్ధమే. జడ్డీం వస్తే మొదలు 
పెట్టవచ్చు. 

దయాలు : జర్జీలంఠా వచ్చే ఉన్నారు. ఓయ్, కుంతా! బరకతును వెంట 
బెట్టకొని ఇటురా! 

కానియ్యండి పుంజుల పోట్లాట. పందె గాళ్ళందరూ వెంటనే రండి! (అని 
కేక వేసి) ఈమాటు మాంచి, మాంచి పుంజులు వచ్చినట్టున్నాయి! ఆయితే పందెం 
చూడవలపిందే! 

( నలుగురు, నలుగురు చొప్పున రెండుజుట్ల పందెగాళ్లు, వాళ్ళవెనుక జడ్తీలు, జనం, 
గుంపుగా నిల్చుంటారు. నడమ జతకూ, జతకూ పోట్లాట (ప్రారంభమవుతుంది. 
పోట్లాట చూ స్తున్న వాళ్ళందరూ “అబ్బో! “హహ్వా”! “కొట్టు”! “తిరిగి 
కొట్టు” ! “రెక్కలతో కొట్టు”! “భె”! భే!” అని పొగుడుతారు, 
నేపధ్యంలో మొలకూ కాళ్ళకూ కట్టుకొన్న గజ్జెల మోతతో 
రమణుల పాట మళ్ళా వినపడుతుంది. ఆ వెంటనే పోట్లాట 
ముగుస్తుంది. 2వ జట్టులోవి 4వ వ్యక్తి పందెం గెలు 

స్తాడు. వెంటనే అందరూ కలిపి అతణ్ణి పెకెత్తి 
పట్టుకొని ఎదుటకీ తీసుకొస్తారు. ] 

కుంజ : (నవ్వుకూ వచ్చి) ఫేక్ సాహెబు పందెం గెలుచుకొన్నాడు. 
(అతడికి బహుమానంగా ఒక గావంచా, ఒక కొడవలి ఇచ్చి సన్మానం జరుగు 
తుంది. షేక్ నవ్వుతూ వచ్చి దిహుమానం అందుకుంటాడు. జనమంకా పెద్దగా 
చప్పట్లు కొడుకూ అతన్ని అందరి ఎదుటా పైకెత్తి పట్టుకొంటారు.) 

షేక్ మియా: అరే! అరెరె! ఏమిటిది! పడిపోతాను. 
౨. వందెం కట్టి గెల్చిందోహో షేక్ సాహెబు కోడి 

గర్భంతో విప్ఫారిందోహో “షేక్ సాహెబు దాడీ 
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(అని పాడుతూ జనం గంతులేస్తారు. రెండు మూడు సార్లు పాడిన తర్వాత 
వెనుకవైపుకు పరిగెత్తుతారు జనం, అప్పుడే నేపధ్యంలో పరిగెత్తుకున్న ఎడ్ల 
గిట్టల చప్పుడు, టంగ్ టంగ్, ఘల్లు, ఘల్లు, గణ్ గణ్ అని గంటల 

చప్పుళ్లువినపడతాయి. Shadow Play వెనకున్న తెల్ల తెరమీద నాలు 
గయిదు ఎడ్ల రూపాలు తోకలె త్తి పరుగె త్తుతున్నట్లు చూపించవచ్చు. 
అప్పుడే నేపథ్యంలో రంకెలు, పరుగులూ, కేకలు, చప్పట్లు గోలగా 

వినవ స్తుంటాయి. కొంచెంసేపటికి ఒక రైతును భుజాలమీద 

కెక్కి౦చుకొని హర్షధ్వనులు చేస్తూ లోపలికొచ్చి 'రహీమ్తులా 
పందెం గెలిచాడు” అని కేకలు వేస్తారు. | 

కుంజ : (ఆ గందరగోళం జరుగుతున్నా బాగా గొంతెత్తి) (పతి సంవత్స 

రము ఈ పండక్కు ఏరకంగా పశువులు వచ్చాయో ఆరకంగా ఈఏడు మొ తంమీద 

రాలేదనే చెప్పొచ్చు. కారణం ఏమిటంటే మనకున్న పళువులు చాలా భాగం చచ్చి 

పోయాయి. మిగిలినవి ఏవెనా ఉంటే ఈ మధ్య వచ్చిన పెద తుఫానుతో జబ్బు 

చేసి అవన్నీ బాగా డీలాపడిపోయాయి. మొదట ఈయేడు ఎడ్తపందాలు మాని వేయా 

లనే అనుకొన్నాము. కాని దయాలు, మండలు “మన ఈ ఉత్సవానికి (పాణం 

నిజంగా పశువులే! అవి లేకుంటే మరి ఉత్సవం ఏమిటీ! జబ్బుపడసీ, మరేమైనా 

కాసీ ఎడ్ల పరుగుపోటీలు ఉండవలపిందే” అని గట్టిగా చెప్పడంవల్ల పెట్టక తప్ప 

లేదు. పశువులు బలహీనంగా ఉ ౦డడమువల్ల పకువులపొటీ అంత సంతృ్భ ప్తిగా 

జరగలేదనుకొంటాను. మునపటన్ని రాకపోయినా ఈమాటు వచ్చిన పశువుల 

సంఖ్య కూడా అంత నిరుత్సాహంగా మాత్రం లేదు. ఈ పండగకు పోటీకి వచ్చిన 

వాటిలో రహీంతుల్లాభాయి ఎద్దు పందెం గెల్చింది, అందుకు ఒక కొ త్త ధోవతీ, 

ఒక కొ త్తనాగలీ ఇచ్చి మన దయాలుమండలు అన్నయ్య మన రహీంతుల్లా 

భాయోని బహూకరీస్తాడు, 

( వెనకాలున్న రహీంతుల్లాను జనం హర్షధ్వనులతో పై 3త్తుకొని ముందుకు 

తీసుకొచ్చి దింపుతారు. దయామండలు బహూమతులను ఆతడిచేతికిసూ ] 

దయాలు : వచ్చేఏడు మంచి ఎద్దును తీసుకరావాలి తెలిసిందా? 
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రహీంతులా నవుళతూ దిహుమతులు తీసుకొని జనంవెపు తిరిగి సలాం [ ల్లా నవ్వు చ 
చేసాడు. జనం మణ హరథాంనాలు చేసారు. న = స్తారు. ] 

కుంజ: ఈమాటు దుక్కి జోరుగా సాగించాలి భాయీ ! 

[ వెంటనే నేపథ్యంలో డోలువాద్యాలూ కంచుఘంటలూ మోగుతాయి. ఆ మోతను 

అనుసరించి లయతప్పకుండా అడుగులు వే స్తున్న చప్పుడూ లారీదెబ్బల చప్పుడూ 

వినవ స్తుంది, సాముచేసేవాళ్లు ఎర్రలంగోటాలు కట్టుకొని కుడిచేతితో లారీ, ఎడమ 
వేగుడాలూ పట్టుకొని ఎదుటివాడి లారీ దెబ్బ తగలకుండా డాలుతో ఆపుకొంటూ, 

అడుగులువేస్తూ, లారీలు విసురుతూ పోట్లాడుతుంటారు. మొదటిరౌండు ముగు 
స్తుంది. ఆది సూచిస్తూ డోళ్ళమీద ము క్రాయింపుగా మూడుదెబ్బలు మోగిస్తారు 

రెండోరౌండు సాగుతుంది. తర్వాత మళ్ళా డోళ్ళ ము కాయింపు వినవస్తుంది, 

మూడో రౌండుకు ఇద్దరు వృద్దులు రంగంమీదికి వస్తారు. ఆంతకు ముందే 

అడుగులు వేసుకొంటూ (పధాను గుంపులో జొరబడతాడు. (నేపథ్యంలో 

ఉరుముల చప్పుడవుతుంది. “ఉత్తరాన మబ్బులురుముతున్నాయి. పోట్లాట 

వెంటనే కానియ్యండి” అని (పేక్షకు డొకడు కేక వేస్తాడు. (ప్రేక్షకుల్లో 
ఇద్దరు ముగ్గురు (ప్రధానును చూస్తారుగాని గు ర్తపట్టరు, ఏదో గొణు 
క్కొ_౦టూ (ప్రధాను ముందుకు వస్తాడు. (పేక్షపులు కొందరు గుర్తు 

పట్టి “నాయకుడు (ప్రధాన సమాద్దారు! మన నాయకుడు వచ్చాడు!!” 

అని కేకలేస్తారు. చింకిరి గుడ్డల మూట చంకన పెట్టుకొని తలూ 

పుతూ, ఎర్రలంగోటాతో (ప్రధాను ముందుకు వస్తుంటే జనం 

సక్క-కు తప్పుకొని దారి ఇస్తారు. ఆందరిదృష్టి అతనిమీద 

పడుతుంది. ] 

(పధాను : అవును, వచ్చా నేను. ఎక్కడనుంచో ఊడిపత్తాను. ప్రధాన్నే 

నేను, 

[ఎన్నడూ లేని ఆనందంతో (ప్రధాను కళా మొఖమూ మిలమిల మెరిసి 

పోతుంటాయి. కాని నోరు విప్పలేదు కుంజాా నిరంజనూ నిశ్చేమ్లు 
లై పోతారు. ] 
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(పధాను: వచ్చేశాను నేను. నేనే (పధాన్ను ష్ వచ్చేశాను. 

దయాలు : (నమ్మక ంలేనట్లు మెల్లి గా (పధాను వచ్చావా? ప్రధానేనా? 

[ ఉత్సవం పైన ఒక నల్ల మబ్బు కమ్ముకుంది, ] 

కుంజ: (కేక వేపి తెలివి తప్పుతూ ముందుకు వచ్చి (ప్రధానును గట్టిగా 
పట్టుకొని) పెద్దనాన్నా ! ఓ 'పెద్దనాన్నా !! మా పెద్దనాన్నా !!! 

ప్రధాను: ఆహా! ఓహో! (రెండు చేతులతో కుంజముఖం పట్టుకొవి) 
ల 

కుంజా! నా కుంజా! అబ్బా! చావలేదు. దితికున్నానురా నేను. 

దయాలు : (ప్రధాన్! ఈ ముసలివాళ్చో గు ర్తుపట్టావాశి ఇడిగో! ఇటుచూడు 

గు ర్తుపటగలిగావా? నే నెపరో చెప్పు? 
నీ ర్రొ 

(పధాను : (వేలెత్తి చూపుతూ సీవు! బాబూ నీవు! కృపానాధువుకాదూ! 

నీ వెవరు?! ఆ! నీ వెవరో గురొచ్చింది. దయాల్! దయాలువు కాదూ?!! 
దయాల్! 

దయాలు : అయితే జాపకం వచ్చానన్నమాట. 
ణో 

(పధాను : నిన్ను మర్చిపోతానా!? మర్చిపోగలనా?? నా దయాలుపు, 

నిజంగా నీవు దయాళువు, (అని కన్నీరు తుడుచుకుంటాడు, పైన ఫెళ పెళ మని 

ఉరుము చప్పుడు వినవ స్తుంది) 

దయాలు : ఈరోజు నవాన్న వండుగ, (ప్రధాన్! మనకు నిజంగా పండగ, 

(ప్రధాను : అవును! నవాన్న పండుగ. మంచి రోజులొచ్చాయి మనకు. చెడు 

రోజులు విరగడై పోయాయి. ఆ రోజులు ఇంకెప్పుడూ రావు. 

దయాలు : మళ్ళావచ్చినా మనకు భయం లేదు. 

(ప్రధాను: అవును! మనకు ఇక దుఃఖమన్నా భయంలేదు. కష్టమన్నా 
భయంలేదు. భేష్! భేష్! మంచిదయ్యా దయాల్, మంచిది. 

దయాలు : భయంలేకపోలేదు (పధి'న్! మహోక్షొనుం . తాకిడి అంతా మన 

తలమీదుగానే నడిచిపోయింది. ఆయినా మనమంతా చచ్చిపోలేదు. (బతికే ఉన్నాం" 

మన కుంజ అడుగో! అడుగో మన విరంజను! అడుగో మన బరకతుమియా! 
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అడుగో సఖీచరణు! వీళ్ళందరినీ గుర్తుపట్టావా నీవు? ఎందుకు మనమంతా చచ్చీ 
పోలేదో చెప్పు, 

ప్రధాను : చావలేదు. మనమంతా మహాకరువులో చచ్చిపోలేదు, సరేకాని 
ఆ మహాకరువు మళ్లావ స్తేనో ?? 

[ ఉరుమల చప్పుడు, కొరు మబ్బు ఒకటి లేచి ఉత్సవ (ప్రదేశ ౦లో 

నాల్లోవంతుమీద నల్లని నీడ కప్పివేస్తుంది, ) 

ప్రధాను : (మబ్బుకేసి చూపిస్తూ) అదుగో చూడు, కింద ఉత్సవం, ఎంత 

సంకోషం. ఎంత మహానందం. మళ్ళా ఆచోటనే దానిపైనే ఏదో ఒక పెద్ద 

దుమారం కొట్టి పాడుచేపి పోతుందేమో? పెద్ద అల్లరి ఏదో వచ్చి పడుతుందేమో? 

ఎంతో పెద్దది, ఏదో.... ........ 

దయాలు : తెలుసు! తెలుసు ప్రధాన్! నీభయం ఉత్తది కౌదు! చెపు 

తున్నాను ఈ మాట మరిచిపోకు, మునుపటిలాగే ఈమాటు అనుకోకుండా హఠా 
త్తుగా కరువు వచ్చి నౌ కళ్ళముందు నా పరివారాన్నే, నా న్వజనాన్నే, (జనాన్ని 

చూపిస్తూ) చూడు, అరుగో నా ఆత్మీయులనే చిన్నాభిన్నంచే సెయ్యలేదు. ఏమాత్రం 
చెయ్యలేదు, వీళ్ళను తీసుకుపోవాలనుకుం పే ముందు నన్ను తీసుకుపోవాలి. నన్ను 
దెబ్బగొట్టదలుచుకొం టే ఇప్పటి ఏర్పాటును తలకిందులుచేసి పారెయ్యాలసొ స్తుంది, 

కానీ అట్లా చేయదల్బుకుంటే ఈమారు గట్టిగా ఎదుర్కొంటాం. శక్తివంచన 

లేకుండా ఆడ్డుకోగలం (ప్రధాన్! అడ్డుకొని తీరుతాం. 

(ప్రధాన్ : (గట్టిగా అరిచి పడిపోటోతూ దయాలును గట్టిగా కౌగలించుకొని) 

దయాల్! నా దయాల్! నీ పేరు సార్ధకం దయాళూ !! 

[ముందు తెర వాలిపోతుంది. ] 




